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Resumé
Titel: Bevægelse og idræt i folkeskolen. Et casestudie om ”bevægebåndet” – daglig bevægelse i skolen.
Formål/emne: Den danske undervisningsminister vil gerne fremme daglig fysisk aktivitet i folkeskolen, og
på en skole i Jylland har man forsøgt at omstrukturere idrætsfaget, således at eleverne i udskolingen nu har
”bevægebånd” i 20 minutter hver dag.
Formålet er at undersøge muligheder og begrænsninger ved elevers og idrætslæreres praksis, når der
implementeres et bevægebånd i stedet for den traditionelle idrætsundervisning. Desuden ønskes et bud på
den gældende dagsorden i idrætsfaget samt bevægebåndets betydning herfor.
Metode: Den overordnede strategi er et casestudie, hvor der ønskes en forståelse af elevers og læreres
praksis. Casen undersøges som et holistisk singlecasestudie, da der kun findes dette ene projekt som til
gengæld undersøges fra flere vinkler. De anvendte metoder er derfor spørgeskemaer, observationer og
interviews med lærere, elever og ledelse.
Casestudiet undersøges fra en teoretisk vinkel, hvor begreber fra Pierre Bourdieus og Etienne Wengers
teorier anvendes. Dette være sig blandt andet praksis, felter, kapital og habitus fra Bourdieus teori, samt
praksisfællesskaber, mening, identitet og læring fra Wengers teori.
Indhold: Casestudiet bliver analyseret og diskuteres i fire temaer, der hver især bidrager til at besvare
problemformuleringen. 1) Elevernes praksis beskriver, hvordan eleverne agerer i mindre grupper i den
sociale praksis, hvor eleverne har opnået et større netværk og et andet socialt forhold til de øvrige elever i
udskolingen. Desuden beskrives elevernes aktivitetsniveau, samt hvilke omstændigheder, der bidrager til
høj aktivitet og meget bevægelse. 2) Lærernes praksis beskriver de rammer, lærerne agerer inden for.
Samtidig gives en beskrivelse af lærernes rolle, hvor det viser sig, at lærerne har opnået et andet socialt
forhold til eleverne, fordi de deltager i den samme praksis. 3) Læring er et tema om, hvilket syn lærere og
elever har på netop læring. Det viser sig at være et forholdsvist snævert syn, der indebærer tilegnelse af
nye færdigheder, nye lege, nye spil og nye regler. Samtidig gives eksempler på situationer, hvor eleverne
opnår læring i bevægebåndet. 4) Bevægebånd vs. idræt indeholder elevernes, lærernes og ledelsens syn på
forskellen mellem bevægebånd og idræt. I bevægebåndet er der tale om daglig bevægelse og dermed flere
aktive minutter om ugen, mens idrætsfaget giver mulighed for fordybelse og udvikling hos eleverne. Lærere
og ledelse udtrykker desuden, at det er svært at foretage en sammenligning, fordi bevægebånd og idræt er
så forskellige.
Med afsæt i casestudiets indhold kan der være tale om, at lærerne er placeret mellem to felter, hvor de på
den ene side skal opnå sundhed og på den anden side opnå faglighed. Denne placering kan ligeledes være
gældende hos idrætslærere fra andre danske skoler. Det omtalte dilemma om sundhed og faglighed kan i
fremtiden løses ved, at skolerne både indfører bevægebånd og idrætsundervisning. Idrætsfaget vil da
kunne fordybe og opnå faglighed, mens bevægebåndet vil være den daglige fysiske aktivitet samt øget
sundhed og trivsel blandt eleverne.
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Abstract
Title: Physical activity and physical education in primary schools. A case study about the ‘movement band’ –
daily exercise in schools.
Purpose/subject: The Danish Minister for Education sees to promote daily physical activity in primary
schools. A school in Denmark has restructured traditional physical education and older pupils now have 20
minutes of physical exercise every day, as part of the ‘movement band’.
The purpose of this case study is to investigate the practice of both pupils and teachers, when applying the
‘movement band’ instead of common physical education. Moreover it is desired to clarify the agenda of the
subject; physical activity and how this is influenced by the ‘movement band’.
Method: The design used is a case study seeking to further understand the practice of teachers and pupils.
The approach to the study is holistic, as this single case is examined from various angles. Empirical data
used for analyzing the case is questionnaires, participant observations and interviews with teachers, pupils,
headmaster and vice-headmistress.
In analyzing the data from a theoretical point of view, theories from Pierre Bourdieu and Etienne Wenger
play a central role. These being practice, fields, capital and habitus from Bourdieu and community of
practice, meaning, identity and learning from Wenger.
Content: The case study is analyzed and discussed in four themes, each contributing to answer the research
question. 1) The practice of the pupils describes how the pupils act in smaller groups in social practice. They
have achieved larger social networks compared to other pupils of same age. Moreover the activity level is
described as well as what circumstances provide high physical activity. 2) The practice of the teachers is a
description of what settings the teachers act within. Their roles are also highlighted, and it shows that they
have obtained a different relationship to the pupils, due to them being involved in the same practice. 3)
Learning is a theme focusing on what teachers and pupils think of just learning. This proves to be rather
narrow, requiring acquisition of new skills and learning new games and rules. Examples are shown of
situations where learning is achieved in the ‘movement band’. 4) ‘Movement band’ vs. physical education
contain the differences between just these two, seen from the leaders at the school, the pupils and the
teachers’ point of view. The ‘movement band’ is about daily physical activity meaning more active minutes
per week, while physical education provides opportunity for thorough learning as well as development
amongst pupils. Both leaders at the school and teachers also state that it is difficult to compare the
‘movement band’ and physical education, as they are so different.
Looking at the content of the case study, one could argue that teachers are stuck between two fields. One
telling them to achieve health amongst pupils, and the other to make sure pupils learn what is intended.
Same thing could be the case for teachers all over the country. The above mentioned dilemma of health vs.
learning could be solved by implementing both the ‘movement band’ and physical education. These in
union would then be supplementing one another, give rising learning curves, social comfort amongst
pupils, securing daily physical activity and increased health.
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1.0 Indledning
”Vi ved, at de sundhedsmæssige gevinster ved daglig fysisk aktivitet og motion
betyder meget for børns helbred og trivsel – både nu og senere i livet. […] Jeg vil i
det nye år (2012, red.) […] arbejde med at udvikle en ny strategi rettet mod børn
og unge, så de bliver mere fysisk aktive også direkte i skolerne.” (Christine
Antorini, undervisningsminister, www.uvm.dk, bilag A6)
Undervisningsministeren vil fremme fysisk aktivitet i skolerne, da den har stor betydning for børns trivsel.
Det er dog spørgsmålet, hvorvidt den fysiske aktivitet skal stamme fra idrætsundervisningen eller om den
skal placeres uden for idrætsfaget. Dette spørgsmål er blandt andet til debat hos lærerforeningen.
"Når ministeren nu sætter et projekt i gang er det vigtigt at huske, at der er forskel
på fysisk aktivitet og faget idræt. Der må meget gerne være mere fysisk aktivitet i
skolen, men der skal også være idrætsundervisning" (Dorte Lange, Næstformand i
Danmarks Lærerforening, www.folkeskolen.dk, bilag A7)
Idræt er folkeskolens tredjestørste fag, det er obligatorisk fra 0.-9. klasse og faget arbejder med
målsætninger udarbejdet af undervisningsministeriet, men der kan muligvis være flere syn på idrætfagets
formål og opgave i skolen. Opgaven kan bestå i at sikre faglighed i idrætstimerne, men idræt kan yderligere
have som mål at skabe trivsel og sundhed blandt eleverne, samt at øge læringen i de boglige fag.
Idrætsfaget kan dog ikke sikre den daglige fysiske aktivitet, da undervisningen på de fleste skoler er
begrænset til en dag om ugen. Dette betyder, at der skal tænkes kreativt for også at opfylde
sundhedsmæssige gevinster samt trivsel blandt eleverne.
Egtved Skole i Vejle Kommune forsøger at udvikle og øge den fysiske aktivitet blandt udskolingseleverne
(7.-9. klasse). Skolen har struktureret undervisningen anderledes end det traditionelt gøres i idrætsfaget, da
eleverne har 20 minutters motion og bevægelse hver dag og ikke 90 minutters idræt en gang om ugen.
Projektet kan være et eksempel på, hvordan den daglige fysiske aktivitet kan struktureres. Samtidig kan
projektet få betydning for synet på idrætsfagets mål og opgave i folkeskolen, hvilket ydermere kan bidrage
til debatten blandt lærere og politikere.
Idrætsfaget står ved en skillevej, hvor den ene mulighed leder ad den asfalterede hovedvej, der er det
traditionelle idrætsfag, hvor undervisningen er splittet mellem faglighed og sundhedsnormer. Den anden
mulighed er en lille, tæt bevokset skovsti, der viser nye tilgange, perspektiver og vinkler på idrætsfaget, og
som måske formår at samle både sundhed og faglighed. Spørgsmålet er, om idrætten skal den lige vej, eller
om idrætten skal kæmpe sig vej igennem skoven, uden at vide præcist, hvor stien ender.
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2.0 Baggrund
Specialeafhandlingens baggrund skal dels findes i den stigende samfundsinteresse omkring læring og fysisk
aktivitet, der bl.a. blev videnskabeligt dokumenteret på en Konsensuskonference i efteråret 2011
(Kunststyrelsen, 2011), og dels i min personlige interesse for idræt hos børn og unge.
Projektet på skolen tager udgangspunkt i Vejle Kommunes skoleprojekt ”Skolen i bevægelse” (jf. bilag B4).
Her forsøger kommunen at tænke folkeskolen anderledes, og målet er at gennemføre en radikal innovativ
proces. Denne proces skal sikre, at de kommende generationer får optimale betingelser for undervisning og
læring. ”Skolen i bevægelse” arbejder med nogle principper (www.skolenibevaegelse.nu), som de enkelte
skoler udvikler deres projekter ud fra, hvilket også gælder for Egtved Skole. Her har overbygningen 20
minutters bevægelse hver dag. Baggrunden for implementeringen af bevægebåndet, som projektet kaldes
(jf. bilag A1), skal findes i skolens tidligere erfaring med udskolingselever, der ifølge skolens lærere og
ledelse ikke gider idræt. Skolen oplevede, at mange elever sad ude på bænken i idrætstimerne, havde
glemt deres idrætstøj eller af anden grund ikke deltog. Samtidig vil ledelsen gerne øge elevernes læring i de
øvrige fag.
”Det vi tror på det er, […] at meget bevægelse eller øget bevægelse giver bedre
forhold for læring. For at tilegne sig læring.” (Skoleleder)
Ledelsens argument for, at øget bevægelse skaber øget læring, kan bekræftes i den føromtalte
konsensuskonference, der på baggrund af forskellige forskningsresultater fastslår, at der er ”en
dokumenteret sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder.” (Kunststyrelsen, 2011, s. 5). I
specialeafhandlingen nævnes blot eksistensen af denne konference, da der ikke er foretaget undersøgelse
af elevernes læring i de øvrige fag. Det er udelukkende casen om bevægebåndet, der er undersøgt, og der
er samlet empiri fra elever, lærere og ledelse.
Desuden vil specialeafhandlingen tage afsæt i Jesper von Seelens (2012a) Ph.d. afhandling om kvaliteten af
idrætstimerne i folkeskolen. von Seelens hjemmeside (www.idrætifolkeskolen.dk) har givet inspiration til at
undersøge en anderledes strukturering af idræt og bevægelse i folkeskolen. I artiklen ”Introduktion til
forskning i idræt i folkeskolen” (von Seelen, 2012b) er idrætsfagets historie samt tidligere danske og
udenlandske studier af idræt beskrevet, hvilket ligeledes har inspireret til indeværende problemstillingen.
Endvidere er det interessant om idrætsfaget er ved at ændre sig, og i den sammenhæng har Per Fibæk
Laursen (1995) beskrevet tidligere perioder inden for idrætsfagets didaktik i sin Ph.d. afhandling.
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I foråret 2012 udkom rapporten ”Status På IdrætsFaget (SPIF) 2011” (von Seelen & Munk, 2012), der
indeholder kvantitative og kvalitative undersøgelser af idrætsfaget. Alle danske folkeskoler med idræt i
overbygningen har modtaget spørgeskemaer omkring faget, og der blev foretaget interviews med
idrætslærere, ikke-idrætslærere, elever og skoleledelse på seks skoler. Resultaterne viser idrætsfagets
status og udvikling siden 2004, hvor Danmarks Evalueringsinstitut (2004) udgav ”Idræt i folkeskolen”, som i
daglig tale bliver kaldt EVA-rapporten. Dette var ligeledes en rapport om idrætsfagets status, og her blev
det omtalt, at lærerne ikke arbejdede med målsætninger i idrætsfaget og samtidig havde mere fokus på,
hvad eleverne skulle lave, end hvad eleverne skulle lære. I SPIF-rapporten var denne problemstilling
ligeledes at finde i idrætstimer og i årsplaner. Der blev yderligere peget på en række områder med positiv
udvikling siden 2004, men der er samtidig en diskrepans mellem fagets officielle mål og den daglige praksis
på skolerne.
Idrætsfagets officielle mål kaldes Fælles Mål (Undervisningsministeriet, 2009). De har til hensigt at skabe
retningslinjer for lærernes planlægning og udførelse af idrætsundervisningen. I denne case har skolens
ældste elever ikke faget idræt, men har i stedet 20 minutters obligatorisk bevægelse hver dag. Lærerne
anvender ikke Fælles Mål i deres planlægning, da de har dispensation herfor. Der er således tale om en
opprioritering af fysisk aktivitet og en nedprioritering af idrætsfagligheden.
Denne prioritering kan i henhold til indledningen skabe debat omkring idrætsfaget i fremtiden. Skal faget
fungere som middel til øget læring i de andre fag? Skal idræt fungere som middel til elevernes sundhed og
trivsel? Har idræt stadig en eksistensberettigelse og kan være et mål i sig selv? Hvad skal vi med idræt i
skolen? Det sidstnævnte spørgsmål bliver ligeledes stillet i en film produceret af filmkompagniet for UC
Syddanmarks Videnscenter for Sundhedsfremme i november 2010 (www.ucsyd.dk). I filmen ses eksempler
på god idrætspraksis i idrætstimerne, hvor klasser i overbygningen på to forskellige skoler arbejder med
undervisning, der handler om, hvad eleverne skal lære og ikke blot hvad de skal lave.
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3.0 Formål
Som det ses i indledningen og baggrundskapitlet er der et stort fokus på idrætsfaget, fysisk aktivitet og
læring i folkeskolen. Der er foretaget flere større undersøgelser, ligesom Undervisningsministeren såvel
som Danmarks Lærerforening er meget fokuserede på udviklingen. På baggrund af disse undersøgelser og
udtalelser (jf. bilag B6) er det relevant at undersøge et projekt i folkeskolen, hvor eleverne ikke har
idrætsfag, men hvor der er fokus på øget fysisk aktivitet.
Bevægebåndet er et eksempel på at tænke idrætsfaget anderledes, som muligvis får andre perspektiver i
spil i debatten omkring idræt og bevægelse i folkeskolen. Udgangspunktet er et casestudie om bevægelse
hver dag, hvor der undersøges betydninger for elevernes og lærernes praksis. Skolen tror på den omtalte
konsensus om fysisk aktivitet og læring og har i forbindelse med det kommunale projekt ”Skolen i
bevægelse” haft mulighed for at tænke idrætsfaget anderledes.
Formålet med specialeafhandlingen er således at undersøge muligheder og begrænsninger ved
bevægebåndet, samt at analysere og tolke projektet og idrætsfagets dagsorden ud fra en overvejende
teoretisk vinkel. Dette betyder, at Pierre Bourdieus og Etienne Wengers begrebsverdner får en
betydningsfuld plads i specialet.

3.1 Problemformulering
Hvilke muligheder og begrænsninger er der for elevernes og lærernes praksis, når der implementeres 20
minutters bevægebånd hver dag i stedet for de obligatoriske 90 minutters idrætsundervisning om ugen i 7.9. klasse?
Hvilken doxa er gældende i folkeskolens idrætsfag anno
2012 og hvordan kan et 20 minutters bevægebånd have

DOXA

betydning for denne doxa?

Doxa er Bourdieus begreb og det, der
skaber overensstemmelse mellem
feltet og dets deltagere. Doxa er den
gældende dagsorden i et felt eller i en
social praksis. Doxa er deltagerens
implicitte regelsæt og det, der bliver
taget for givet i en social praksis. Doxa
er ikke til diskussion, men er styrende
for deltagernes placeringer, meninger
og beslutninger i feltet.

Side 10

Bevægelse og Bevægelse og idræt i folkeskolen
Et casestudie om ”bevægebåndet” – daglig bevægelse i skolen
Signe Asferg Andersen

4.0 Læsevejledning
Rienecker & Jørgensen (2008) har inspireret til opsætningen af indholdet i specialeafhandlingen, som
således består af en kontekstbeskrivelse, hvor der nævnes særlige omstændigheder i forhold til skolen og
kommunen. Dernæst ses et metodeafsnit, der giver en beskrivelse af den overordnede forskningsstrategi,
casestudiet og en nærmere beskrivelse af de anvendte metoder. Efterfølgende ses et teoriafsnit, hvor der
kan læses om henholdsvis Bourdieu og Wenger, samt en sammenskrivning af begreber fra de to teorier.
I de efterfølgende kapitler ses resultaterne, hvor analysen af data er inddelt i fire temaer, der kommer
omkring elevernes og lærernes praksis, læring samt forholdet mellem bevægebånd og idræt. I hvert tema
findes først en deskriptiv fremstilling af data fra spørgeskemaer, interviews og observationer, hvorefter der
følger en analyse med anvendelse af teorier. Afslutningsvis ses en kort diskussion og delkonklusion til hvert
tema. Specialeafhandlingen samles op i en diskussion af de fire temaer samt en konklusion, der følger op på
problemformuleringerne. Desuden ses en perspektivering om idræt og bevægebånd i fremtiden.
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5.0 Kontekstbeskrivelse
Dette kapital indeholder en beskrivelse af konteksten for bevægebåndet. Når skolens overbygningselever
ikke har faget idræt, skyldes det en dispensation med baggrund i et frikommuneprojekt. Nedenfor gives en
beskrivelse af henholdsvis Vejle Kommune som frikommune og Egtved Skole, for at bringe læseren ind i den
rette kontekst for projektet og specialeafhandlingen.

5.1 Frikommune
Vejle Kommune blev udnævnt til frikommune (jf. ansøgning i bilag B1) i april 2011 af det daværende
Indenrigs- og Sundhedsministerium. Der er ni frikommuner i Danmark, som i perioden 2012 til 2015 kan
fritages for stort set al statslig regulering, dog kun med godkendte ansøgninger. Hvis et forsøg er godkendt i
én frikommune, kan landets øvrige frikommuner gøre brug af samme dispensation. Frikommuneforsøget
trådte i kraft for at modernisere det kommunale arbejde, lette bureaukratisering og samtidig give de
enkelte kommuner mulighed for udvikling af kreative løsninger på kommunens daglige udfordringer.
(www.im.dk). Vejle Kommune brugte blandt andet ”Skolen i bevægelse” som argument i deres ansøgning,
hvor de ønsker at udvikle folkeskolen. En frikommunestatus vil skabe yderligere potentiale for projektet.
Vejle Kommune afsendte forsøgsansøgninger i juni 2011 (jf. bilag B2) som skulle træde i kraft fra 2012.
Indledningsvist skriver kommunen, at de allerede fra august 2011 igangsætter en række tiltag. Det betyder,
at flere forsøg påbegyndes uden tilladelse fra regeringen, heriblandt projektet på Egtved Skole (jf. bilag A2),
som skaber en del opmærksomhed i medierne (jf. bilag A8). Kommunen rådede flere skoler til at
påbegynde deres projekter fra skoleårets start i august 2011, selvom de fleste ansøgninger først blev
godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet den 23. december 2011 (jf. bilag B3). I ansøgningen gav
kommunen en kort beskrivelse af projektet på Egtved Skole, og nævnte desuden følgende formål;
”Det forventes, at elevernes udbytte af deres skolegang vil øges som følge af de 20
minutters daglige fysisk aktivitet” (Bilag A2).

5.2 Skolen
Egtved Skole har 475 elever fra 0.-9. årgang, heraf ca. 120 udskolingselever. Skolen var medforfattere til
flere af frikommuneansøgningerne, blandt andet forsøget med idræt og fysisk aktivitet på 7.-9. årgang og
dermed afskaffelse af den obligatoriske idræt. Skolen tilbyder nu idræt som valgfag til udskolingseleverne.
Egtved Skole har samtidig ændret i deres struktur på skoledagen og kalder hele projektet for ”Egtved Skole
20elleve” (jf. bilag B5). De har afskaffet de traditionelle klasser, og i stedet er eleverne delt ind i årgange.
Det betyder, at de har en hel årgang samlet, som har to eller tre lærere ad gangen. Skolen fungerer med
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fleksibel holddeling, hvor de i hvert fag deler årgangen i mindre hold. Samtidig har skolen afskaffet de
traditionelle lektioner af 45 minutters varighed og i stedet indført længerevarende moduler af 135 minutter
– hvad der svarer til tre lektioner. De store moduler består af ét fag og giver mulighed for fordybelse.
Eleverne har to store moduler på en dag, hvor der i mellem modulerne er indlagt bevægebånd og
frokostpause. I flere medier (jf. bilag A8) har skolen, lærere og elever givet udtryk for, at de er glade for
ændringen.
Bevægebåndet består to dage om ugen af en gå- eller løbetur. De øvrige tre dage tilbydes forskellige
aktiviteter inde og ude. Eleverne vælger en aktivitet som følges i to-tre uger, hvorefter de skal vælge en ny
aktivitet. Det er lærerne, der udbyder aktiviteterne som i årets løb f.eks. har været lege, spinning, dans,
anderledes styrketræning, gåtur, pilates, akrobatik og forskellige boldspil som høvdingebold, fodbold,
kinball, ultimate, badminton og rundbold.
Bevægebåndet havde fra skoleårets start seks lærere tilknyttet, hvoraf fire lærere er på hver dag. De seks
lærere var fire idrætslærere og to ikke-idrætslærere, hvoraf den ene idrætslærer havde rollen som
koordinator. I løbet af skoleåret oplevede skolen langtidssygemeldinger af to idrætslærere, hvoraf den ene
var koordinatoren, og derfor fik en anden idrætslærer denne rolle. I perioden med sygemeldinger havde
eleverne ofte vikar og med en tidsramme på 20 minutter, er det svært som vikar at blive sat ind i, hvad der
skal foregå. Det betød, at den nye koordinator og ledelsen besluttede, at eleverne skulle gå eller løbe hver
dag i december måned. Gåturen er en aktivitet, der ikke kræver forberedelse, og derfor ville enhver vikar
kunne dække lærerrollen.
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6.0 Metode – casestudie
Den overordnede strategi for specialeafhandlingen er et casestudie, som ifølge Knud Ramian (2007, s. 15)
er kendetegnet ved at være empiriske undersøgelser af særlige fænomener i deres naturlige omgivelser.
Desuden nævner Ramian, at casestudiet i dag bruges overalt, da:
”Casestudiet er skræddersyet til dybtgående undersøgelser af komplekse, aktuelle,
måske enkeltstående fænomener, som forskeren ikke kan kontrollere.” (Ramian,
2007, s. 18)
Bevægebåndet var både aktuelt og enkeltstående, og det var et projekt, jeg ikke havde kontrol med, men
hvor der var mulighed for at undersøge kompleksiteten. Der var tale om en empirisk undersøgelse, hvor
konklusionerne blev draget på baggrund af data (Ramian, 2007, s. 24). Casestudiets dataindsamling er
foretaget i løbet af skoleåret, i bevægebåndets varighed på 20 minutter, og dermed undersøges
fænomenet i dets naturlige omgivelser. Der er tale om et unikt fænomen, da det var en bestemt skole og et
helt særligt projekt (Ramian, 2007, s. 29). Casestudiet er med ovenstående argumentation det oplagte valg
af forskningsstrategi til besvarelse af specialeafhandlingens problemformulering.
Bent Flyvbjerg (2006) har mødt mange modargumenter til casestudiet som forskningsstrategi og giver
derfor i sin artikel svar på fem misforståelser herom. I denne specialeafhandling nævnes to af de fem
misforståelser, da de kan få betydning for konklusionen. Den ene misforståelse er, at teoretisk viden er
mere værdifuld end praktisk viden. Flyvbjerg (2006, s. 221ff) mener omvendt, at praktisk og
kontekstafhængig viden har mere værdi, når der forskes om mennesker. Specialeafhandlingen handler om
lærere, elever og deres fælles praksis, og derfor er det relevant med konklusioner om netop disse
deltagere. Det er ikke ideelt at opnå teoretisk viden, da et bevægebånd på andre skoler, vil vise andre
resultater, fordi det netop er andre mennesker i andre sociale praksisser. Den anden misforståelse handler
om, at der ikke kan generaliseres ud fra en enkelt case, og at casestudiet derfor ikke bidrager til
videnskabelig udvikling. Ifølge Flyvbjerg (2006, s. 224ff) betyder manglende formel generalisering ikke, at et
casestudie ikke bidrager til viden om et givent felt. Casestudiet kan blive centralt for den videnskabelige
udvikling, da der kan være stor styrke i et enkelt eksempel. Konklusioner om bevægebåndet kan derfor få
betydning for den viden, der findes om læring, fysisk aktivitet og idræt i folkeskolen, og igennem grundigt
arbejde med empiri og konklusioner kan specialeafhandlingen forhåbentligt overbevise læseren om, at
konklusionerne hører til netop denne case.
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Projektet er undersøgt som et holistisk singlecasestudie (Ramian, 2007, s. 82-83), da casen kun findes dette
ene sted, og dermed er der ikke andre muligheder for at undersøge og evaluere projektet. Det er et
holistisk casestudie, fordi hele casen har været i fokus og er undersøgt fra forskellige vinkler.
Bevægebåndets forskellige delfænomener er undersøgt med det formål at blive klogere på hele casen. Fra
begyndelsen gav skolen adgang til al den nødvendige information om casen, hvilket gav mulighed for at
komme i dybden og lære casen at kende (Ramian, 2007, s. 84).
I dette casestudie er der anvendt både kvalitative og kvantitative metoder til indsamling af empiri i form af
spørgeskemaer, interviews og observationer (jf. bilag B7). Dette har givet mulighed for metodetriangulering
(Ramian, 2007, s. 26), hvor den samlede konklusion opstår igennem forskellige metoder. Det særlige ved et
casestudie er, at forskeren ikke er låst i sin beslutning om dataindsamling. Der er mulighed for ændringer,
da nye spørgsmål og nye datakilder kan opstå undervejs. Ved at anvende flere forskellige datakilder er
argumentationen stærkere – hvis de vel at mærke peger mod samme konklusion. Når forskellige data giver
samme resultater, betyder det, at data konvergerer (Ramian, 2007, s. 92), hvilket er håbet med casestudiet
om bevægebåndet.
Konklusioner og resultater fremkommer igennem argumenteret bevisførelse, hvilket i denne specialeafhandling betød en undersøgelse af, hvad der faktisk foregik på skolen (Ramian, 2007, s. 26). Bevisførelsen
skal ses i de indsamlede data, som argumenterer for udfaldet i analysen, diskussionen og konklusionen. I et
casestudie arbejdes der med teoretisk generalisering, hvor der generaliseres i forhold til en teori, som kan
styrkes, svækkes eller nuanceres på baggrund af de indsamlede data (Ramian, 2007, s. 27). I dette
casestudie er der samtidig tale om, at casens konklusioner nuancerer den debat, der allerede findes
omkring idræt, fysisk aktivitet og læring i folkeskolen – uden at der er tale om hverken teoretisk viden eller
formel generalisering (Flyvbjerg, 2006).

6.1 Metoderefleksion
Ifølge Launsø & Rieper (2005, s. 12 og 36) findes der fire forskellige forskningstyper; den beskrivende, den
forklarende, den forstående og den handlingsrettede. Problemformuleringen i denne specialeafhandling
besvares med den forstående forskningstype, der typisk er et casestudiedesign, hvor forholdet mellem
forsker og udforskede er præget af nærhed, og hvor det er hensigten at opnå forståelse af fænomener.
Formidlingen af konklusioner fra den forstående forskningstype kan give anledning til ny indsigt og
ændringer hos de udforskede. Samtidig kan andre interesserede få dybere indsigt i fænomenet. Dette
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betyder, at casestudiets konklusioner kan udvide og nuancere den eksisterende viden om fysisk aktivitet,
idræt og læring i folkeskolen.
De øvrige forskningstyper vil ikke kunne besvare forskningsspørgsmålet af flere grunde; Den beskrivende
type foretager ofte surveys, hvor der dannes et øjebliksbillede af situationen. Den forklarende type
foretager eksperimentelle studier, hvor der ønskes afdækning af årsags-virknings-forhold, og hvor der
yderligere foreligger kontrolgrupper til sammenligning. Begge disse typer anvender kvantitative metoder.
Den handlingsrettede type foretager aktionsforskning, hvor målet er at ændre praksis i tæt samarbejde
mellem forsker og udforskede.
Et opfølgende studie til casestudiet om bevægebåndet kunne være af den handlingsrettede forskningstype,
hvor der ønskes en ændring og udvikling på baggrund af de konklusioner og anbefalinger, der opstår her i
specialeafhandlingen.
Nedenfor ses en beskrivelse af metode og analysemetode til henholdsvis spørgeskemaer, interviews og
observationer. Data fra de beskrevne metoder findes i bilag B7.

6.2 Spørgeskemaer
I specialeafhandlingen er der foretaget tre spørgeskemaundersøgelser, hvor målet har været en
umiddelbar skriftlig evaluering fra eleverne. Lærerne har således anvendt svarene til planlægning og
videreudvikling af bevægebåndet. For at følge udviklingen i elevernes syn på bevægebåndet i løbet af året,
blev der anvendt nogle af de samme spørgsmål i alle tre spørgeskemaer. Dette var spørgsmål som hvor
sund føler du dig?, hvor aktiv er du? og har bevægebåndet påvirket din energi og dit humør?.
Spørgeteknikken var som oftest lukkede spørgsmål, der gjorde det så nemt som muligt for respondenterne.
Eleverne havde mulighed for at sætte at kryds og afgive deres svar inden for en bestemt kategori (Czaja &
Blair, 2005, s. 18). Deres alder taget i betragtning blev de fleste åbne spørgsmål, der skulle give
dybdegående svar, derfor stillet ved interviewene og ikke i spørgeskemaerne. I de tre spørgeskemaer har
der alligevel været åbne svarkategorier, hvor eleverne havde mulighed for at svare på flere linjer med egne
ord om oplevelser og meninger (Jensen & Knudsen, 2009, s. 14-15).
Størstedelen af de lukkede svarkategorier kaldes for ordinale (Jensen & Knudsen, 2009, s. 17), hvor de er
rangordnede (meget godt, godt, dårligt, meget dårligt). Desuden er der anvendt nominale kategorier
(Jensen & Knudsen, 2009, s. 16), hvor der ikke er en naturlig rangorden mellem svarmulighederne (sjovt,
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kedeligt, varierende, ikke lige mig, osv.). Ved nogle spørgsmål blev der benyttet et hybridformat, som
kombinerer åbne og lukkede spørgsmål. Der var opstillet en nominal svarskala, som blev afsluttet med
”andet_____”. Her kunne eleverne skrive deres svar med egne ord, hvis de ikke fandt de opstillede
kategorier tilstrækkelige. I disse tilfælde er spørgsmålet åbent, men der er opstillet lukkede nominale
svarkategorier, for at hjælpe eleverne (Czaja & Blair, 2005, s. 60). Mange af eleverne har givetvis nemmest
ved at sætte kryds, også når spørgsmålet handler om deres mening. Dog har der været fokus på ikke at
opstille for mange svarmuligheder(Czaja & Blair, 2005, s. 78), da det kan forvirre respondenten. Det
resulterede i seks-syv lukkede svarmuligheder og en åben kategori.
I nogle spørgsmål blev der anvendt en intervalskala (Jensen & Knudsen, 2009, s. 17-18), hvor eleverne
skulle vurdere deres aktivitetsniveau eller sundhed på en skala fra 1-10. Tallene 1 og 10 blev beskrevet med
ét ord, mens eleverne selv vurderede, hvad de resterende tal betød. Et enkelt spørgsmål lagde op til en
intervalskala, men svarkategorien var åben (Hvor mange minutter er du cirka fysisk aktiv om dagen?).
Eleverne kunne have angivet deres svar på en skala, men dette blev fravalgt på den baggrund, at
mennesker og især børn har en tendens til at vælge de kategorier, der ligger i midten af skalaen (Czaja &
Blair, 2005, s. 80-81). Dette ville have givet et forvredet billede, og derfor var det at foretrække, at eleverne
selv angav det antal minutter, de er fysisk aktive om dagen.
Før det første spørgeskema blev afleveret til respondenterne, blev der foretaget en pretest hos en gruppe
piger i samme alder som eleverne i casen. De kendte ikke til bevægebåndet, hvilket betød, at der var
enkelte spørgsmål, de havde svært ved at svare på. Det gav dog et billede af, hvilke spørgsmål, der skulle
ændres, om spørgsmålene var til at forstå og om der var passende svarmuligheder. I spørgsmålene med
intervalskala, var der indsat ord, som indikerede, hvad flere af tallene kunne betyde.
På en skala fra 1-10, hvor aktiv er du i løbet af de 20 minutter?
Slet ikke aktiv
1
2

3

Ikke aktiv
4

5

Mellem
6

7

Lidt aktiv
8

9

Meget aktiv
10

Efter en længere diskussion om definitionen af de enkelte tal, kom spørgsmålet til at se således ud;
På en skala fra 1-10, hvor aktiv er du i løbet af de 20 minutter?
Slet ikke aktiv
1
2

3

4

5

6
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Derudover var der et enkelt spørgsmål, hvor gruppen savnede hjælp og eksempler, før de kunne svare
(Hvor mange minutter er du cirka fysisk aktiv om dagen?). Det endelige spørgsmål blev derfor udvidet med
en kort, forklarende tekst med eksempler på, hvad der tæller med som fysisk aktivitet.
Ved anden og tredje spørgeskemaundersøgelse blev der tilføjet spørgsmål, der omhandlede de temaer, der
i observationer, havde vist sig at være interessante at spørge ind til hos hele respondentgruppen. Dette var
spørgsmål om læring og valget mellem idræt og bevægebånd.
6.2.1 Spørgeskema – analysemetode
Analysemetoden for de tre spørgeskemaer var dels en oversigt over hvert enkelt spørgeskema i tabeller og
diagrammer og dels en sammenligning af svarene til de spørgsmål, der blev genbrugt i alle spørgeskemaer
(jf. bilag A3). I specialeafhandlingen har spørgeskemaerne været af mindre betydning, da de hovedsagligt
har fungeret som evaluering for lærerne. I enkelte tilfælde er spørgeskemadata anvendt som yderligere
argumentation i analysen, og som supplement til observationer eller interviews.

6.3 Observationer
Indledningsvist skal det retfærdigvis nævnes, at jeg egenhændigt har foretaget alle observationer, og at de
derfor bærer præg af, hvad jeg har fundet interessant, afvigende og vigtigt i casen om bevægebåndet.
Deltagerobservation har flere ligheder med rollen som ny deltager i en social situation, da der dannes et
overblik over praksis, før der kan deltages på lige fod med de øvrige deltagere (Spradley, 1980, s. 53). Det er
vigtigt at være opmærksom på forskellen mellem at være observatør og almindelig deltager i en social
praksis. Eleverne og lærerne havde til formål at deltage, mens jeg skulle træde tilbage og se tingene fra et
andet perspektiv. Min opmærksomhed var rettet mod situationerne i praksis, og jeg forsøgte at se de
særlige aspekter, som deltagerne tager for givet. Samtidigt er det nævneværdigt, at observatørens
tilstedeværelse kan påvirke deltagernes opførsel (Pitney & Parker, 2009, s. 52). Selvom jeg blot sidder på
sidelinjen og kigger, vil deltagerne være opmærksomme herpå, og muligvis blive påvirket heraf.
Der findes forskellige former for deltagerobservation afhængig af graden af involvering og deltagelse.
Observationerne kan foregå uden deltagelse fra observatøren, hvilket kan anvendes ved videooptagelser,
som efterfølgende observeres. I dette casestudie var jeg personligt til stede ved observationerne og
vekslede mellem at være passiv og moderat deltager ved langt de fleste observationer (Spradley, 1980, s.
58). Ofte sad jeg på sidelinjen og skrev noter om, hvad der foregik. Dog må min rolle betegnes som aktiv
deltager ved gåturene, da jeg fulgtes med enten lærerne eller elever. Her foretog jeg uformelle interviews,
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som efterfølgende blev nedskrevet i noter. Ved observationen den 19/4 var jeg både aktiv og fuld deltager
sammenlignet med eleverne, hvor jeg deltog på lige fod og var aktivt med i bevægebåndet. Ved
observationerne den 24-26/4 var jeg fuld deltager sammenlignet med lærerne, da jeg stod for
undervisningen. Det betyder, at jeg har afprøvet de forskellige former for deltagerobservation, som
Spradley (1980, s. 58-62) beskriver det.
Ved at anvende Bernards (2011, s. 260) beskrivelser, har jeg haft rollen som ”participant observer”, hvor jeg
har været outsider fra gruppen, men alligevel vekslet mellem at deltage i nogle situationer og observeret i
andre. Det blev forsøgt ved alle observationer at være novicen (Bernard, 2011, s. 275) og være nysgerrig
efter, hvordan tingene foregik i den sociale situation på skolen. Dette skete gennem observationer,
deltagelse på lige fod med eleverne, undervisning i en kortere periode på lige fod med lærerne samt ved at
stille spørgsmål til deltagerne. Observationer som både passiv og aktiv observatør har givet mulighed for at
falde ind i fællesskabet, danne et bredt billede af bevægebåndet og samtidig have tid til at nedskrive noter,
ved at være mere tilbagetrukket i perioder (Pitney & Parker, 2009, s. 52-53).
Der findes forskellige måder at nedskrive sine observationer på. Nogle observatører er fulde deltagere, og
skriver først noter, når de kommer hjem. Andre forsøger at skrive det hele ned, mens de er til stede. Den
anvendte notatteknik i dette casestudie var en vekslen mellem små noter i løbet af bevægebåndet og en
detaljeret uddybning efterfølgende. Ifølge Emerson (1995, s. 18) kaldes det ”participating-to-write”.
Som ny deltagerobservatør kan det være svært at vide, hvad der skal kigges efter, hvorfor jeg forsøgte at
følge de tre trin, Emerson (1995, s. 27-28) beskriver. Her var jeg opmærksom på førstehåndsindtryk og
skrev alt det ned, jeg fik øje på. Derefter lagde jeg mærke til nøglebegivenheder eller temaer, der trådte
klart frem. På det tredje trin forsøgte jeg at lægge mere mærke til forholdet deltagerne imellem, samt det
jeg fandt vigtigt eller interessant.
Som deltagerobservatør bliver man efterhånden mere personlig og følelsesmæssigt involveret i den sociale
situation, man er blevet en del af, fordi man befinder sig i praksis og opnår en placering heri. Det betød, at
jeg kom tættere på deltagerne og havde derigennem mulighed for også at lægge mærke til deres følelser.
Jeg var dog særligt opmærksom på at beskrive, hvordan jeg så deres følelser, således at det ikke blev min
vurdering af deres adfærd (Emerson, 1995, s. 33). Dette er en af ulemperne, og derfor noget man som
observatør skal være særligt opmærksom på. I gennem casestudiets observationer var jeg meget
koncentreret om ikke at analysere, men blot beskrive situationen, sådan at jeg senere havde mulighed for
at analysere og forklare observationerne (Pitney & Parker, 2009, s. 50-52).
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6.3.1 Observationer – analyse
Ifølge Emerson (1995, s. 142) skal observatøren efterfølgende trække sig tilbage fra det sociale felt og
omdanne sine noter til en historie, der kan fortælles til flere end de involverede deltagere. Efter nogle
måneders observation foretog jeg for første gang en tilbagetrækning fra feltet, hvor jeg forsøgte at
analysere de foreløbige data. Alle noter blev læst igennem og der blev fundet særlige temaer, der gik igen
og som kunne være åbne koder (Emerson, 1995, s. 143). Én linje blev gennemlæst ad gangen, hvorefter et
tema blev noteret ud for hver enkel sætning. Samtidig blev analysen påbegyndt ved, at jeg nedskrev egne
tanker og teorier ud for hvert tema (Emerson, 1995, s. 155). Disse noter kan være med til at identificere et
mønster mellem flere koder eller temaer. Her blev der klippet i feltnoterne, således at passager af teksten
med det samme tema kom til at stå i samme dokument. Datoen blev bevaret på de enkelte tekststykker,
hvilket gav mulighed for at vende tilbage og læse situationerne i tidsmæssig sammenhæng og ikke i
temamæssig sammenhæng.
Efterfølgende foretog jeg en fokuseret kodning ud fra de temaer, der blev fundet i den åbne kodning.
Emerson (1995, s. 161) finder det vigtigt, at den fokuserede kodning ikke drukner i alt for mange temaer,
som kan være svære at holde styr på og adskille fra hinanden. Derfor endte den første analyse med fem
temaer, som også senere blev fastholdt. Det blev yderligere forsøgt at anvende disse temaer under de
resterende observationer på skolen, men jeg fandt det efterhånden mere relevant at skrive så mange
feltnoter som muligt og efterfølgende kode noterne efter temaerne. Det var nødvendigt at læse feltnoterne
igennem flere gange, for at komme tættere på dem og for at kunne påbegynde analysen. Samtidigt var det
vigtigt, at jeg var i stand til at trække mig væk, og læse feltnoterne som om en anden havde skrevet dem.
En observatør skal se tingene fra et bredere perspektiv og dermed undgå at se sig blind i egne noter
(Emerson, 1995, s. 145).

6.4 Interviews
Ifølge Kvale & Brinkmann (2008, s. 122-123) består et interview af syv dele, som blev forsøgt fulgt i
specialeafhandlingen under interviewprocessen, og som ligeledes vil blive fulgt i denne metodebeskrivelse.
6.4.1 Tematisering
Denne fase blev påbegyndt, da jeg første gang hørte om projektet på skolen, og specialeafhandlingen
indeholder således et tema omkring bevægelse i folkeskolen.
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6.4.2 Design
Designet blev fokusgruppeinterviews (Kvale & Brinkmann, 2008, s. 170), da deltagerne har mulighed for at
komme med hver deres mening. Samtidig er det ikke formålet, at gruppen når til enighed. Fokusgruppeinterviews er velegnede til undersøgelse af nye områder.
Der blev anvendt en strategisk udvælgelse af eleverne, og der skulle være tre drenge og tre piger i hver
gruppe. Eleverne skulle være fra 7. og 8. årgang, da de med stor sandsynlighed skulle gå på skolen året
efter, og dermed kunne komme med bud om fremtidens bevægebånd. I første omgang blev der valgt seks
elever fra hver årgang, men efter de første interviews blev det vurderet, at endnu en gruppe fra 8. årgang
var nødvendig. Udvælgelsen af elever skete på baggrund af observationerne. Der ønskedes et så nuanceret
billede af bevægebåndet som muligt, hvorfor der blev valgt nogle elever, som blev vurderet til enten at
være for eller imod bevægebåndet, samt nogle elever, der gerne vil fortælle om deres holdninger. Jeg
havde på flere gåturene allerede foretaget uformelle interviews med forskellige elever, og netop disse
elever blev fravalgt til de formelle interviews. Dette for at sikre flere perspektiver og for at høre andre
meninger end dem, der allerede var kendskab til.
Inklusionskriterierne for idrætslærerne var, at de havde undervist i faget idræt – havde det som linjefag fra
seminariet eller en tilsvarende baggrund. Der var tre linjefagsuddannede idrætslærere på bevægebåndet
og én lærer, der underviser i faget idræt og som skolen mener, er fagligt kvalificeret og på niveau med de
linjefagsuddannede lærere. Ikke-idrætslærerne blev udvalgt ud fra det kriterium, at de underviste eleverne
i udskolingen i andre fag. De skulle have kendskab til eleverne fra undervisningen i dagligdagen. Derudover
blev to ikke-idrætslærere valgt, som begge har bevægebåndet på deres skema og som har haft det i mindst
et halvt år. Dog var den ene af disse lærere syg på interviewdagen, hvilket har den konsekvens, at hendes
meninger og oplevelser ikke er at finde i specialeafhandlingen. Den anden ikke-idrætslærer har haft
bevægebåndet på sit skema siden starten i august. Ledelsen bestod i interviewet af både skoleleder og
viceskoleleder. De har begge idræt som linjefag og ville gerne stille sig til rådighed til interviews.
6.4.3 Interview
Ifølge designet skulle der foretages tre fokusgruppeinterviews med eleverne, ét med ikke-idrætslærere, ét
med idrætslærerne og ét med ledelse. Der skete dog en ændring i interviewene med idrætslærerne, idet
det var problematisk at finde tid i lærernes hverdag på skolen. Derfor blev udfaldet, at de to mandlige
idrætslærere blev interviewet hver for sig og de to kvindelige idrætslærer blev interviewet sammen. Det
betød, at interviewdata i alt bestod af otte interviews.
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Inden påbegyndelsen af interviewene fik deltagerne en kort beskrivelse af formålet, og de fik forklaret, at
der ville blive stillet spørgsmål om deres mening om bevægebåndet, hvor der ikke ville være forkerte svar.
Interviewene fulgte en interviewguide (jf. bilag A4), som var opdelt efter temaer. Her stod
specialeafhandlingens problemformulering i venstre side af papiret, og i højre side stod interviewspørgsmål
og forslag til underspørgsmål til hvert tema. Langt de fleste temaer var gennemgående for alle otte
interviews. Dog var der enkelte undtagelser, da ikke-idrætslærerne f.eks. ikke blev spurgt, om de oplevede
læring i bevægebåndet. Interviewet med ikke-idrætslærerne havde i stedet fokus på elevernes adfærd efter
bevægebåndet samt den generelle stemning omkring bevægebåndet på skolen. Opsætningen af
interviewguiden med forskningsspørgsmål overfor interviewspørgsmål (Kvale & Brinkmann, 2008, s. 152153) bidrager til at holde fokus på selve formålet med specialeafhandlingen.
Under interviewet var det vigtigt at opnå kvalitet og sørge for, at interviewpersonerne kom med længere,
selvstændige svar, der kunne bruges i den efterfølgende analyse. Netop kvaliteten af interviews var
afgørende i valget af endnu en gruppe elever fra 8. årgang. I store dele af interviewet med den første
gruppe fra 8. årgang var elevernes svar meget korte. De var muligvis ikke de ideelle interviewpersoner, da
de ikke udviste samarbejdsvilje og svarede ikke i sammenhængende historier (Kvale & Brinkmann, 2008, s.
187). Eleverne var svære at få i tale, og efter flere overvejelser blev der fundet en ny gruppe af elever fra 8.
klasse, hvilket bidrog med yderligere data til analysen.
6.4.4 Transskribering
Hvert interview blev optaget på en diktafon, hvorefter der var mulighed for at lytte interviewene igennem
og foretage transskribering. Ved en transskribering skiftes der fra talesprog til skriftsprog, og ifølge Kvale og
Brinkmann (2008, s. 200) er det væsentligt at være opmærksom på det sociale samspil der foregår, og som
ikke kan nedskrives. Det kan derfor være svært som udenforstående at opleve hele konteksten, stemningen
og kropssproget i en transskribering. Det er en udfordring at oversætte talesprog til skriftsprog og samtidigt
få alle detaljerne med. Jeg foretog selv alle transskriptioner, hvilket bidrog til ensretning. I transskriberingen
blev alle sagte ord nedskrevet, også når interviewpersonerne sagde ”øh” og ”øhm”. Derudover blev det
noteret, hvis de grinte eller udtrykte et suk. Der blev kun noteret pauser, hvis de var lange og
bemærkelsesværdige. For at være sikker på, hvilke interviewpersoner, der sagde hvad, blev de markeret
med forskellige skrifttyper eller ved angivelse af navne. Afslutningsvis blev alle navne ændret til numre, for
at imødekomme anonymitet.
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6.4.5 Analyse
I denne fase handler det om at komme videre fra sine transskriptioner, sådan at data analyseres og kan
præsenteres for et andet publikum end interviewpersonerne. Ifølge Kvale og Brinkmann (2008) findes der
forskellige analysemetoder, og i denne specialeafhandling bliver der særligt anvendt meningsanalyse. Her
foretages en begrebsstyret kodning (Kvale & Brinkmann, 2008, s. 224), hvor det i dette casestudie var de
koder, der i forvejen var udviklet i den foreløbige analyse af observationerne, der blev anvendt. Yderligere
blev der benyttet datareduktion (Miles & Huberman, 1994, s. 10-11), hvilket vil sige at formindske data, så
de er nemmere at arbejde med. Her lægges vægt på at skrive resume, lave kodning, inddele i temaer og se
mønstre i ens data. Datareduktion er en del af analysen og dermed ikke adskilt derfra. Miles & Hubermann
(1994, s. 11) kalder desuden processen for datakondensering, mens Kvale & Brinkmann (2008, s. 227)
kalder det meningskondensering, når interviewpersonernes meninger udtrykkes i en kortere form.
Ved kodning er der altid analyse involveret, da det er med en analytisk baggrund, koderne bliver udvalgt.
Datareduktion i dette casestudie gjorde data skarpere og mere fokuseret. Efter datareduktion anvendes
datadisplay (Miles & Huberman, 1994, s. 11), hvilket er et overblik over de organiserede og komprimerede
informationer. Hvis man har for meget tekst, kan det overloade den menneskelige informationskapacitet,
hvilket gør, at man ikke længere er i stand til at foretage analyse. Der blev i casestudiet udviklet et
datadisplay, hvor interviewene blev indsat i skemaer. Her blev der skrevet resume og hvert lille tekststykke
fik påsat et tema samt stikord til den teori, der muligvis kunne bruges. Denne reducering af data skete med
inspiration fra Kvale & Brinkmanns meningskondensering (2008, s. 229), der består af fem trin. Først blev
interviewene læst igennem for at danne et helhedsoverblik. Dernæst blev der fastsat nogle
meningsenheder, som fulgte koderne fra observationerne. På det tredje trin forsøgtes en omformulering af
temaerne, sådan at interviewpersonernes udsagn kom til udtryk i temaet. I skemaet på næste side er der
vist et eksempel på kondenseringen fra interviewtekst til resume samt tema og mulig teori til nærmere
analyse (jf. bilag B7 for analyseskema til alle interviews).
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Interview
Og det er også det eleverne skal opnå
med bevægebåndet? Det var det mit
næste spørgsmål ville være.
Ja, altså…jeg synes jo, som idrætslærer,
er det træls, at de ikke har idræt som fag.
Fordi der er simpelthen…der er nogle
ting, der ikke kan lade sig gøre, netop
fordi det kun er tyve minutter, og kan
ikke klæder om, og, altså der er
simpelthen noget omkring fordybelsen,
hvis man kan sige det sådan, der går tabt.
Der vinder vi noget på netop det der
med, at vi har en større mangfoldighed,
men det kommer jo så ikke alle til gode,
men det kommer dem til gode, der
måske vælger de lidt skæve ting, fordi de
kan. Og som vi ikke nødvendigvis har
mulighed for at tilbyde ret meget i den
daglige undervisning…

Resume
Som idrætslærer
mangler IL 4 sine
idrætstimer. Han mener
ikke, at der er tid nok i
bevægebåndet. Han
mener fordybelsen går
tabt.

Tema
Idræt vs.
bevægebånd
=
Ingen fordybelse i
bevægebåndet.
Flere aktiviteter i
bevægebåndet.

Teori
Deltagerbaner
Læring

Efter at have foretaget en meningskondensering med alle otte interviews, var det fjerde skridt i
analysemetoden at stille spørgsmål til temaerne og samtidig tage stilling til, om de valgte temaer kunne
svare på problemformulering. I det femte trin blev det forsøgt at opnå en helhed, hvor
observationsanalyser og interviewanalyser blev sammenskrevet. Her handlede det om at fortælle en ny
historie om dataene, og dermed give et svar på problemformuleringen med data fra alle casestudiets
metoder.
6.4.6 Verifikation
I forhold til interviewene er validiteten, reliabiliteten og generaliserbarheden blevet vurderet. Reliabilitet
handler om konsistens og troværdighed, hvilket er et spørgsmål om, hvorvidt resultatet kan reproduceres
på et andet tidspunkt eller af andre forskere. Da casestudiet er en undersøgelse af en enestående case, vil
det være svært at gentage denne undersøgelse på et andet tidspunkt, men der kan dog argumenteres for,
at undersøgelsen er udført på en troværdig måde, og at andre forskere ville opnå omtrent samme resultat
med samme metoder. Validitet er hvorvidt metoderne undersøger det, de har til formål at undersøge. Her
har både spørgeskemaer, observationer og interviews undersøgt dele af forskningsspørgsmålene, og
dermed har metoderne samlet opnået svar på problemformulering, som var specialeafhandlingens formål.
Eftersom anden del af problemformulering henviser til at komme med et bud på den gældende doxa for
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idrætsfaget, og bevægebåndets mulige tegn på en ændring af doxa, kan casen bidrage med ny viden og
være interessant for andre end de involverede personer. Der er tale om en særlig case, der ikke kan gøres
til genstand for generalisering og som har værdi i sig selv (Kvale & Brinkmann, 2008, s. 288).
6.4.7 Rapportering
I den sidste fase skal interviewdata rapporteres og ud til flere læsere. I dette tilfælde bliver
interviewdataene præsenteret i nærværende specialeafhandling. I rapporteringsfasen forsøges en
sammenskrivning af resultater fra både deltagerobservationer og fra interviews, hvilket kan give et bredere
billede af casen, og dermed et mere nuanceret svar på problemformuleringen.
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7.0 Teori
Dette kapitel indeholder en beskrivelse af de to teorier, som anvendes i analysen af casen. Der gives først
en beskrivelse af udvalgte begreber fra Pierre Bourdieus teori og derefter begreber fra Etienne Wengers
teori. Teoriafsnittet afsluttes med en begrundelse for og en forklaring på, hvorfor begge teoriapparater
anvendes på den samme case om bevægebåndet.

7.1 Bourdieu
Bourdieu betegner sig selv som outsider. Han er født og opvokset i en lille fransk landsby, Denguin, hvor
størstedelen af den voksne befolkning var landarbejdere og småhandlende (Wilken, 2011, s. 18). Han
begyndte som elev i den lille landsbyskole, men allerede som 11-årig fik han sit først stipendium og kunne
fortsætte som kostskoleelev i den nærmeste større by. Han fik igen som 16-årig et stipendium, som gav
ham adgang til gymnasiet, hvorefter han søgte ind på en af Frankrigs mest prestigefyldte
uddannelsesinstitutioner (Wilken, 2911, s. 19). Hans opvækst som landsbydrengen, der alligevel klarede sig
godt ved at være dygtig og modtage stipendier, fik stor betydning for hans tænkning. Bourdieu brugte sin
egen sociale erfaring til at udvikle en teori om kapital. Denne bliver beskrevet senere i kapitlet. Det er
vigtigt at kende til Bourdieus baggrund, for at forstå hans begreber, da der er stor sammenhæng mellem
hans egne erfaringer og hans forskningsinteresser (Wilken, 2011, s. 17).
Grunden til at Bourdieu anvendes som teoretisk ramme i dette casestudie skal findes i hans beskrivelser af
felt, habitus og kapital. Han forsøger tilmed at forstå sociale praksisser, hvilket også er formålet med
analysen af bevægebåndet. Bourdieu nævner, at man ikke kan forstå en social praksis uden at spørge,
hvordan deltagerne, eller agenterne som er Bourdieus betegnelse, selv oplever praksis eller uden at spørge,
hvordan de selv forklarer deres handlinger og valg (Wilken, 2011, s. 29). Der skal desuden sættes fokus på
de strukturelle og objektive forhold, men det er agenterne, der er vigtigst i forståelsen af den sociale
praksis. Det er dog vigtigt at pointere, at disse agenter ikke altid vil være i stand til at fortælle om deres
sociale verden, eftersom en stor del af deres viden er indlejret i deres kroppe og derfor er tavs og nonverbal (Wilken, 2011, s. 29). De opfattelser, der alligevel kan beskrives af agenter i praksis, vil være
konstrueret af deres position i det sociale system. I casestudiet forsøgte jeg at være tæt på praksis, da
”…der er en afgørende forskel på forskerens og de indfødtes relation til det, forskeren søger indsigt i:
Forskerens relation er teoretisk, mens de indfødtes relation er praktisk” (Wilken, 2011, s. 31). Det var håbet,
at der ikke opstod en stor teoretisk distance mellem agenterne i det sociale felt og jeg som iagttager af
bevægebåndet.
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I de følgende afsnit beskrives de tre grundsten i Bourdieus teori om praksis, nemlig habitus, felt og kapital.
For at forstå praksis, må der oparbejdes en forståelse af disse tre komponenter.
[(Habitus) (kapital)] + felt = praksis (Bourdieu, 1979/1984, s. 101)
7.1.1 Habitus
Bourdieu beskriver første gang habitusbegrebet som mentale vaner, der regulerer valg og handlinger. Det
er dog ikke kun mentale vaner, men også kropsligt forankrede vaner (Bourdieu, 1984/1993, s. 86). Dét man
oplever i sociale sammenhænge lagres og indlejres i kroppen, og dermed opnår man et særligt forhold til
f.eks. samfundet eller en bestemt social gruppe. Det betyder, at den kultur vi er en del af kommer til udtryk
igennem vores kroppe ved den måde, hvorpå vi går, står, sidder, spiser, taler osv. (Bourdieu, 1979/1984, s.
466). Det er derfor muligt at observere elever og lærere i bevægebåndet og opnå en viden om, hvordan
deres sociale oplevelse har betydning for dem. Som tidligere nævnt er det ikke altid muligt at få agenterne
til at fortælle om deres opfattelser af en social praksis, fordi den er non-verbal og indlejret i kroppen.
Derimod kan der gøres brug af observationer og iagttagelser. ”Ved at iagttage hvordan mennesker bruger
deres kroppe, og hvordan de socialiseres til at bruge dem, får man en masse information om, hvordan de
forstår verden og deres egen plads i den” (Wilken, 2011, s. 46).
Bourdieu udvikler gennem årene flere dimensioner på habitusbegrebet, og han lægger vægt på, at der er
en dynamisk relation mellem individet og det sociale. Det betyder med andre ord, at individets habitus
bliver påvirket af det sociale, men at det som individet bidrager med til det sociale samtidig bliver påvirket
af individets egen habitus (Bourdieu, 1980/1990, s. 60). Individets habitus vil derfor altid være tæt knyttet
til de sociale strukturer, der omgiver individet (Østergaard, 2011, s. 56).
Habitusbegrebet lægger op til at undersøge, hvordan viden bliver til en del af individet og dermed former
individets forståelse af virkeligheden. Samtidig giver habitus mulighed for at undersøge, hvordan individet
bruger denne viden, når det træffer valg og udfører handlinger. Habitus er altså et begreb, der både skaber
og skabes af de sociale strukturer, hvilket også betyder, at det er et produkt af socialisering (Wilken, 2011,
s. 47). Som barn opnår man viden og erfaringer gennem de strukturer, man lever i. Vi er allerede tidligt en
del af den sociale verden, hvor vi imiterer andre mennesker. Det samme gør sig gældende for eleverne i
bevægebåndet. De opnår erfaring i bevægebåndet den ene dag og kan den efterfølgende dag handle på
baggrund af disse erfaringer. Habitus kan dermed betegnes som en intern viden om, hvordan verden er, og
hvordan man lever i den. Samtidig er habitus med til at påvirke den sociale verden, vi lever i.
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Meget af den viden og habitus vi har, er ikke bevidst for os, og den er samtidig indlejret i kroppen, da vi
handler kropsligt uden at tænke (Wilken, 2011, s. 48). Vores viden og erfaring ligger i kroppen og ikke i
bevidstheden. Når man analyserer habitus, kan man derfor ikke nøjes med at analysere fortællinger. Man
er også nødt til at observere og kigge på det sociale rum. I casestudiet om bevægebåndet er der derfor
både udført observationer og interviews med elever og lærere.
”Habitus er på samme tid individuel, kollektiv og samfundsmæssig” (Wilken, 2011, s. 49). Habitus er
individuel, fordi hvert individ har sin egen habitus grundet egne erfaringer i den sociale verden. Det
betyder, at hvert individ har sin egen unikke historie og baggrund. Habitus kan ses som kollektiv, når man i
det sociale rum har en fælles forståelse og derigennem har opbygget et fællesskab. Det kollektive bliver
yderligere formet af de deltagende individers habitus. Når habitus er samfundsmæssig, er det fordi den
godkendes, forandres og reproduceres i samfundet. Samfundet er den sekundære socialisering, der findes i
forskellige samfundsinstitutioner. Det kan betyde, at den primære socialisering foregår i feltet lige omkring
individet, mens den sekundære socialisering er hele samfundet og alle de felter, det måtte indeholde.
Bourdieu beskriver habitus som ”…”træge men foranderlige”…” (Wilken, 2011, s. 49). Det betyder, at
habitus altid vil følge os og altid vil være en del af os, men at der alligevel er mulighed for at udvikle sin
egen habitus. Habitus er konstrueret af de sociale forhold, vi er en del af, og dermed må der også ske
forandringer med den individuelle habitus, idet der hele tiden sker forandringer i de sociale rum og dermed
den kollektive og samfundsmæssige habitus. Et socialt rum er det sted, hvor der hele tiden sker
forandringer i form af nye medlemmer, ny viden osv. Bourdieu nævner, at forandringer i habitus er knyttet
til forandringer i agenternes ydre omgivelser. Dette kan betyde, at det er ydre forandringer, der ændrer
den individuelle habitus.
7.1.2 Felter
Felter inddeler samfundet i mindre sociale arenaer med egne logikker og værdier, der kan analyseres
(Wilken, 2011, s. 51). Da et felt er dynamisk, vil en analyse af det altid indeholde en beskrivelse af feltets
udvikling. Der er særlige kendetegn ved Bourdieus begreb om felt, og hans definition lyder således: ”…felt
som et system af positioner, der er relateret til hinanden, og som får deres betydning gennem relationer til
andre positioner i feltet.” (Wilken, 2011, s. 52). Relationer har derfor stor betydning, og positioner i feltet er
kun af værdi, når de har relation til andre positioner i samme felt. Positioner bliver både vurderet på deres
modsatte værdier (f.eks. kultur og økonomi) og på deres forskellige værdier (f.eks. graden af kultur).
Figuren på næste side illustrerer, hvordan det sociale rum deles op efter kapitalformer.
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Figur 1: Oversigt over kapitalformer og placering i feltet. (Inspireret af Wilken, 2011, s. 76).

Det særlige ved Bourdieus felter er, at der er et spil i gang, hvor agenterne kæmper om noget. Det kunne
være om kultur og økonomi. En analyse af feltet vil altid indeholde en beskrivelse af den kamp, der er i gang
i feltet. Der kigges efter feltets egen, særlige logik, som er det, der driver kampene. Den særlige logik giver
en forståelse af, hvad der i feltet tillægges værdi og betydning (Bourdieu, 1984/1993, s. 72-73).
Bourdieu kalder felter for relativt autonome, hvilket giver mulighed for at analysere ét felt ad gangen
(Wilken, 2011, s. 52). Dog forsøger felter og deres agenter hele tiden at flytte grænserne for, hvor feltet
går, og dette betyder, at der ikke kun skal ses på det enkelte felt isoleret. Nogle agenter tager del i flere
felter, hvilket skaber et dynamisk spil felterne imellem. Det er ikke kun et felt, der ændres over tid, da det
ligeledes sker med autonomigraden. Denne afhænger af, om feltet selv er i stand til at definere egne
logikker, egne problemer og egne grænser, eller om det er strukturer uden for feltet, der har indflydelse på
feltets logik (Østergaard, 2011, s. 54). Er det feltet i bevægebåndet, der selv bestemmer strukturen, eller er
det f.eks. institutionelle forhold udenom, der definerer logikker og grænser for feltet. Ifølge Bourdieu
beskrives autonomien i et felt i stigende grad som værende påvirket af kommercielle interesser, og dermed
bestemmes mange kampe inde i feltet af det omkringliggende samfund og den gældende diskurs.
I det enkelte felt er der kampe mellem de ortodokse og de heterodokse (Bourdieu, 1984/1993, s. 73). De
ortodokse er dem, der er styrende i feltet. De har en placering, der indebærer meget magt, og det er dem,
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der går forrest og sætter dagsordenen. De heterodokse er omvendt dem, der udfordrer feltets egen logik,
hvilket er de agenter, der forsøger at flytte feltets grænser. I et felt er der også både dominerende og
dominerede agenter, som ikke nødvendigvis er de samme som de ortodokse og de heterodokse. De
dominerende vil kæmpe for at fastholde deres position, indflydelse og magt, mens de dominerede kæmper
for overlevelse, og vil derfor gerne overtage de dominerendes plads.
Mange agenter er interesserede i at opnå positionen som ortodoks eller dominerende, men da der kun er
få pladser, opstår der kampe i et felt. Udadtil handler disse kampe om feltets logikker, men i virkeligheden
handler de om agenters placering og magt. Alle agenter i et felt skal dog acceptere feltets grundlæggende
eksistensberettigelse, da man ellers ikke kan være medlem (Wilken, 2011, s. 55). Ofte er det
sammenhængen mellem individets

habitus og feltets

habitus, der er

den grundlæggende

eksistensberettigelse. Når man har accepteret feltets egen logik og er en del af feltet, kan man begynde at
forhandle om logikken og dermed om positionerne.
Bourdieu kalder det doxa, når der er overensstemmelse mellem feltet og agenterne. Doxa er alt det, der
tages for givet i et felt, som for agenterne er indlysende, implicit og ikke til diskussion. Doxa er inkorporeret
i habitus i både feltets og agenternes struktur (Bourdieu, 1997/2000, s. 11). Ifølge Bourdieu er doxa
styrende for agenternes positioner, meninger og beslutninger. Hvert felt har en doxa, ligesom hvert felt har
en egen logik. Doxa ligger i habitus, og er ikke til diskussion, mens feltets logik kan udfordres af de
heterodokse, og dermed opstår kampene om placering og magt. Doxa er det, der er afgørende for om
kampen foregår i feltet, hvor alle agenter har samme doxa, eller om kampen foregår på grænsen mellem to
felter. Doxa konstituerer feltet og gør kampene meningsfulde, men doxa er ikke beskrevet, da det er en del
af agenternes praktiske viden (Wilken, 2011, s. 56). Selvom doxa hos Bourdieu bliver beskrevet som
værende gældende i større felter, bruges doxa i specialeafhandlingen også i mindre sociale praksisser, som
en definition på logikken og den gældende dagsorden og som dét, deltagerne tager for givet. Social praksis
er de fællesskaber, der opstår på skolen, mens felter f.eks. er feltet for undervisning eller for sundhed.
7.1.3 Kapital
”…kapital refererer til de ressourcer og kilder til indflydelse og magt, som sociale agenter kæmper om at få
adgang til og kontrollere.” (Wilken, 2011, s. 58). Bourdieu identificerer forskellige former for magt, som
bliver anvendt i kampene om indflydelse og positioner i felterne. Hos Bourdieu er der fire former for
kapital; økonomisk, kulturel og social kapital som til sammen udgør den symbolske kapital (Bourdieu,
1997/2000, s. 242).
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Den økonomiske kapital er grundlæggende for hele Bourdieus tanke om kapital. Økonomisk kapital er
materiel rigdom og værdier, der hurtigt kan omsættes til penge. Bourdieu sætter økonomisk kapital som
modsætning til kulturel kapital, som er den form for kapital, han har beskæftiget sig mest med. Den
økonomiske kapital har ikke væsentlig betydning for deltagerne i bevægebåndet, hvorfor den ikke beskrives
nærmere her.
Kulturel kapital findes i tre former; 1) kropslig form, 2) objektiveret form og 3) institutionaliseret form. Den
kulturelle kapital er i kropslig form en del af habitus og ligesådan indlejret i kroppen. Denne form for kapital
opnås gennem socialisering med andre mennesker. Her er bevægebåndet et godt eksempel på, hvordan
man kan opnå kulturel kropslig kapital. Denne kapitalform kommer til udtryk ved, at man har sans for
bestemte værdier og goder og yderligere har evnen til at udtrykke sig kropsligt, mentalt og socialt. Kulturel
kapital i objektiveret form er mere håndgribelig, som f.eks. malerier, bøger, bygninger og musikinstrumenter. Det er særligt igennem den økonomiske kapital, der opnås adgang til den objektiverede
kulturelle kapital. Kulturel kapital i den institutionaliserede form ses på uddannelse, eksamensbeviser og
titler. Det er institutionaliseringen, der ligger bag den kulturelle kapitals legitimitet, som samtidig er med til
at gøre den til baggrund for magt. Kulturel kapital er til en vis grad afhængig af den økonomiske kapital,
men der er dog ingen direkte sammenhæng mellem dem. Dog er det lettere at opnå kulturel kapital, hvis
man i forvejen har økonomisk kapital (Wilken, 2011, s. 59-61).
Den sociale kapital omhandler de fordele, man opnår gennem sine sociale netværk og forbindelser.
Investeringer i sociale netværk kan være med til at sikre ens placering i feltet. I nogle samfund, hvor den
økonomiske forskel spiller en mindre rolle, vil den sociale kapital være kilden til magt. ”Kapitalværdien af
ens sociale relationer har at gøre med mængden af de relationer, man har, og mængden af de kapitaler,
som de hver især besidder.” (Wilken, 2011, s. 62). Det betyder, at man ikke blot skal have mange sociale
relationer, men at man også skal sikre sig, at de mennesker, man socialiserer med, har en vis mængde
social kapital i forvejen.
Den symbolske kapital (Bourdieu, 1997/2000, s. 242) skal ses som en akkumulering af de øvrige kapitaler,
og dermed som den samlede kapital en agent har. Det er den merværdi, der opstår, når økonomisk,
kulturel og social kapital omveksles til indflydelse og anerkendelse. Det symbolske skal forstås i den
sammenhæng, at den enkelte kapitalform ikke har værdi i sig selv. Værdien opstår, når andre agenter
igennem fælles doxa har tillagt bestemte egenskaber og kapitalformer værdi (Østergaard, 2011, s. 58).
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”Mennesker har forskellige mængder og kombinationer af kapital, og de har forskellige muligheder for at
akkumulere og omsætte kapitaler.” (Wilken, 2011, s. 64). Dermed ses en sammenhæng mellem agenters
kapital og deres placering i feltet ud fra hvilke kapitalformer feltets øvrige agenter har tillagt værdi. Agenter
følger dermed den logik i praksis, der skabes i relationerne mellem habitus, felt og kapital.

7.2 Wenger
Etienne Wenger er født i Schweiz, men han har boet i USA siden han var 12 år gammel. Han er uddannet
psykolog og har forsket i pædagogik og læring. Han har blandt andet sammen med Jean Lave skrevet bogen
”Situeret læring” og selv udgivet bogen ”Praksisfællesskaber”. Wenger ser læring i et socialt perspektiv og
har praksisfællesskaber som nøglebegreb (Illeris, 2000, s. 151). Han skriver om udviklingen af mening,
identitet og praksis, hvilket sker igennem en gensidig læringsproces. Læring opstår ved deltagelse i et
praksisfællesskab, hvor der samtidig er tale om identitetsforandring. Wenger skriver i sin bog om mange
sider af praksisfællesskaber, og dette afsnit vil give et overblik over dele af hans teori – på en måde, der kan
bruges i analysen og fortolkningen af casen om bevægebåndet.
7.2.1 En social teori om læring
Wenger ser læring i et perspektiv, hvor vi opnår erfaring gennem deltagelse i verden. Han mener ikke, at
læring er en individuel proces der starter og slutter eller som er bedst at adskille fra vores øvrige aktiviteter.
Læring er derimod uundgåelig og et socialt fænomen (Wenger, 2004, s. 13). Wengers sociale teori om
læring indeholder fire komponenter, der karakteriserer den sociale deltagelse i en læringsproces. Disse er
mening, praksis, fællesskab og identitet (Wenger, 2004, s. 15).

Figur 2: Komponenter i en social teori om læring (Wenger, 2004, s. 15).
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Mening er læring som erfaring og handler om at opleve verden som meningsfuld. Praksis er læring som
udførelse, hvilket er ressourcer, rammer og perspektiver, der støtter gensidigt engagement. Fællesskab er
læring som tilhørsforhold og dermed sociale konfigurationer. Identitet er læring som tilblivelse og handler
om, at læring ændrer, hvem vi er. De fire komponenter er tæt forbundne som det ses i figur 2.
Den læring, der finder sted i praksis, har stor betydning for os, da den er brugbar i den virkelige verden.
Omvendt er de situationer, der bevidst forsøger at bringe læring i fokus, ikke altid der, vi lærer mest. Det er
dog altid svært at tale om læring, fordi vi ikke kan måle den, men kun formode, at den foregår. Ifølge
Wenger (2004, s. 18-19) forsøger man at styre læringen i det traditionelle skole- og uddannelsessystem.
Man vil gerne fremskynde læring og have kontrol over den, men det kan ikke lade sig gøre. Wenger har
fokus på den læring, der er kendetegnet ved praksis, og ikke så meget på den individuelle læring. Han
betegner praksisfællesskaber som fælles læringshistorier, idet deltagerne lærer noget af betydning i
fællesskabet. Ifølge Wenger er vores verden og vores erfaring hele tiden i bevægelse, men de bevæger sig
ikke i takt, og de smelter heller ikke sammen. De interagerer med hinanden (Wenger, 2004, s. 106), og de
spiller ind i forhold til læring. I de følgende afsnit uddybes de fire komponenter fra figur 2.
7.2.2 Praksis
Den kollektive læring udvikler sig til praksisser, og praksis vil over tid udvikle sig til fællesskaber, idet
deltagerne udøver fælles virksomhed igennem længere tid. Wenger kalder derfor fællesskaber og
praksisser for praksisfællesskaber (Wenger, 2004, s. 59). Wengers begreb om praksis betyder også handling,
som i en social kontekst giver struktur og mening. Derfor er praksis altid en social praksis og omfatter både
det eksplicitte og implicitte. Det implicitte eller tavse i et praksisfællesskab er det, vi tager for givet. Det er
vigtigt at fremhæve, at det tavse ikke er mere individuelt end det eksplicitte (Wenger, 2004, s. 62). Det
tavse foregår ligeledes imellem deltagerne, selvom der ikke bliver talt om det. Social praksis involverer hele
personen med både handling og viden, og et praksisfællesskab er stedet, hvor vi udvikler, forhandler og
deler den måde, vi hver især forstår verden på.
Når man indtræder i et praksisfællesskab, har man ofte en yderliggende position. Dette kalder Wenger og
kollegaen Lave for legitim perifer deltagelse (Wenger, 2004, s. 22). De så på relationen mellem de skiftende
deltagelsesformer og identitetsforandringen i et praksisfællesskab, og på hvordan nyankomne deltagere
bevæger sig mod fuld deltagelse i praksis. I denne proces er læring central, da det er igennem læring af
relevante færdigheder, at deltageren finder sin plads i fællesskabet. Denne form for læring kalder Lave &
Wenger (2003, s. 31-32) for situeret læring. Ved situeret læring er læringen integreret og uadskilleligt fra
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social praksis. Når man indtræder i et praksisfællesskab som legitim perifer deltager, udvikles ens
læringsbaner, og man kan med tiden blive fuld deltager i en given praksis. Lave & Wenger (2003, s. 38)
nævner, at perifer ikke skal forstås negativt, eftersom det er en legitim placering i den sociale praksis, som
med tiden kan udvikles.
7.2.3 Mening
Praksis er der, hvor man oplever verden som meningsfuld ved at handle og interagere. Dette sker ved
deltagelse i sociale fællesskaber og ved kommunikation med de øvrige deltagere. ”Praksis handler om
mening som en hverdagserfaring.” (Wenger, 2004, s. 66). Meninger opstår, når vi genforhandler med den
verden, vi er en del af. Vores deltagelse og engagement i praksis har mønstre, fordi vi laver de samme ting
igen og igen. Disse mønstre skaber mening for os, men selvom det er de samme mønstre, vi oplever, vil der
altid være tale om en ny situation, et nyt indtryk og en ny oplevelse. Genforhandlingen sker, når vi udvikler,
udvider og omfortolker de meningshistorier, vi er en del af. Dermed er livet en konstant meningsforhandlingsproces (Wenger, 2004, s. 67).
Meningsforhandling omfatter vores sociale relationer og indebærer ikke nødvendigvis samspil med andre
mennesker. Ifølge Wenger er et meningsfuldt liv blandt andet en aktiv proces med meningsproduktion, en
gensidig evne til at påvirke og blive påvirket samt en mangfoldighed af faktorer og perspektiver (Wenger,
2004, s. 67). Meninger bliver hele tiden forhandlet i verden, og vi bliver påvirket af og påvirker selv den
verden, vi lever i. Samtidig er der mange forskellige elementer i en meningsforhandling, der alle vil blive
påvirket af processen og som konstant vil være i forandring. Det grundlæggende for en meningsforhandlingsproces er deltagelse og tingsliggørelse, som hver især bliver beskrevet herunder. Deltagelse
kommer til udtryk i medlemskabet af et praksisfællesskab, mens tingsliggørelse kommer til udtryk i de
artefakter, der er del af forskellige praksisser.
Deltagelse er en aktiv proces, hvor aktører er medlem af et socialt fællesskab. Wenger bruger ”…deltagelse
til at beskrive den sociale oplevelse af at leve i verden som medlemskab i sociale fællesskaber og aktivt
engagement i sociale foretagender.” (Wenger, 2004, s. 70). Deltagelse er en social proces, da deltagere
igennem relationer former hinandens oplevelse af mening. Samtidig er deltagelse en personlig proces, der
indebærer handling, tanker og følelser. Det, der er afgørende for, om man er deltager i et fællesskab, er
muligheden for gensidig genkendelse. I en samtale vil vi genkende noget af os selv i hinanden, og vi skal
forholde os til det, der tales om. Samtidig er denne genkendelse kilde til identitet, idet vi oplever, at vi er en
del af hinanden. Som deltager udvikler man en deltagelsesidentitet igennem deltagelsesrelationer, som
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både kan være konfliktfyldte og harmoniske, konkurrerende og samarbejdende (Wenger, s. 71). Deltagelse
er med til at forme vores oplevelse og vores fællesskaber, og dermed med til at konstituere vores identitet.
Tingsliggørelse betyder at gøre noget til en ting (Wenger, 2004, s. 72). Det er artefakter og symboler, der er
håndgribelig, og som deltagerne kan forholde sig til. Tingsliggørelse handler om at kommunikere og skabe
mening omkring noget, der er svært at forstå. Det kunne være, når en af lærerne i bevægebåndet sætter
ord, forklaringer eller tegninger på legen eller spillet, sådan at eleverne får noget at forholde sig til. Wenger
bruger begrebet tingsliggørelse ved ”…at henvise til den proces, der former vores oplevelse ved at skabe
objekter, der bringer denne oplevelse til at stivne i >>tingslighed<<” (Wenger, 2004, s. 73). Det betyder, at vi
igennem tingsliggørelse får skabt et fokus, som meningsforhandlingen kan organiseres omkring. Wenger
mener, at tingsliggørelsesprocessen spiller en central rolle i alle praksisser. Det er tingsliggørelse der former
vores oplevelse. Det er vigtigt, at tingsliggørelsen også foregår som en lokal proces hos den enkelte, da den
ellers ikke vil være meningsfuld for deltageren. Menneskelige handlinger efterlader mærker, symboler og
spor i den fysiske verden, og på den måde vil man altid kunne genbruge disse spor som tingsliggørelse i nye
øjeblikke.
Der er en meningsdualitet mellem deltagelse og tingsliggørelse, da de både er forskellige og
komplementære (Wenger, 2004, s. 77). Deltagelse og tingsliggørelse finder sted samtidigt og er hver især
en lige stor del af meningsforhandlingen. Når de to begreber er komplementære, betyder det, at de kan
kompensere for hinandens mangler (Wenger, 2004, s. 79). Dog kan der opstå problemer, hvis deltagelsen
fylder det hele og ikke bliver tingsliggjort, da der ikke vil være materiale nok til forankring af oplevelsen.
Omvendt, hvis tingsliggørelse fylder det hele og der ikke opstår nogen fælles oplevelse, vil der ikke være
overlap mellem deltagelse og tingsliggørelse, og dermed opnås ikke en koordineret og relevant mening for
den enkelte.
7.2.4 Fællesskab
Wenger nævner relationen mellem tre dimensioner af praksisfællesskabet, der forbinder praksis og
fællesskab. Det er gensidigt engagement, fælles virksomhed og fælles repertoire (Wenger, 2004, s. 89-90).
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Figur 3: Praksisdimensioner som egenskab ved et fællesskab (Wenger, 2004, s. 90).

Gensidigt engagement definerer et praksisfællesskab (Wenger, 2004, s. 91) og kommer til udtryk, når
praksis opstår. Det centrale er engagementet for forhandling af mening, og at deltageren føler sig som en
del af det, der har betydning. Dog er det ikke nok at være engageret, idet det også kræver arbejde at
forvandle engagementet til et praksisfællesskab, og det er hele tiden en proces at opretholde et fællesskab
(Wenger, 2004, s. 92). Når alle bidrager med hver deres engagement, er det ikke muligt at opnå
homogenitet, og det er heller ikke meningen. Forskelligheden er i høj grad med til at opretholde
meningsforhandlingen og engagementet i praksis. Det betyder også, at hver deltager får en unik plads i
fællesskabet og dermed en unik identitet (Wenger, 2004, s. 93). Det gensidige engagement er med til at
skabe gensidige, interpersonelle relationer i praksisfællesskabet.
Fælles virksomhed, forstået som fælles handling og omdrejningspunkt, holder praksisfællesskabet sammen.
Dette kan ses på resultatet af den fælles forhandlingsproces (Wenger, 2004, s. 95). Fælles virksomhed
defineres af deltagerne og er deres forhandlede reaktion på situationen. Derudover skaber fælles
virksomhed gensidig ansvarlighed blandt de involverede deltagere. Den fælles virksomhed er dog ikke
ensbetydende med enighed, men der er tale om en virksomhed, der er forhandlet i fællesskab. Den fælles
virksomhed kan kaldes lokal, fordi det er medlemmerne af praksisfællesskabet, der forhandler den, og fordi
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den aldrig bestemmes udefra. Dog skal det ikke udelukkes, at en virksomhed kan blive påvirket,
manipuleret og udnyttet eller hjulpet, støttet, inspireret og oplyst af noget udefrakommende (Wenger,
2004, s. 98).
Et fællesskab udvikler tilmed et fælles repertoire, som er deltagernes fælles ressourcer. Fælles repertoire
kan være meget heterogent, men alle elementer i repertoiret hører til i samme praksis (Wenger, 2004, s.
101). Repertoiret kombinerer både deltagelse og tingsliggørelse, da det kan være historier, symboler,
handlinger og begreber. Fælles repertoire er en ressource for meningsforhandlingen, og der er tale om en
dynamisk og interaktiv proces.
7.2.5 Identitet
”Spørgsmål om identitet er et integrerende aspekt af en social læringsteori og kan derfor ikke adskilles fra
spørgsmål om praksis, fællesskab og mening.” (Wenger, 2004, s. 169). Identitetsbegrebet fylder meget hos
Wenger, og det vil ligeledes have stor betydning i dette casestudie. Identitet handler både om at deltage og
ikke-deltage samt om inklusion og eksklusion. Identitet opstår, når man forhandler mening i forbindelse
med de oplevelser og erfaringer, man opnår i sociale fællesskaber. Identitet ligger på aksen mellem det
individuelle og det sociale (Wenger, 2004, s. 169-170). Wenger mener, at man bør kigge på det gensidige
forhold mellem individet og det sociale og ikke se dem hver for sig, da der skal fokus på samspillet. Vores
identitet vil altid være påvirket af, opstået i og tage del i de sociale fællesskaber, vi deltager i.
Ifølge Wenger er der en dyb sammenhæng mellem identitet og praksis. Identitet opstår i praksis, hvor der
forhandles mening og måder at være på. Samtidigt påvirkes praksis af de identiteter, der deltager i den.
”Dannelsen af et praksisfællesskab er i den forstand også en forhandling af identiteter.” (Wenger, 2004, s.
174). Wenger beskriver identitet som forhandlet oplevelse, som medlemskab af fællesskab, som
læringsbaner, som tilhørsforhold og som neksus af multipelt medlemskab, hvilket betyder, at der er en
sammenhæng mellem identiteten i de forskellige praksisfællesskaber, man deltager i (Wenger, 2004, s.
174-175). Identitet som forhandlet oplevelse er både den måde, vi oplever os selv på gennem deltagelse og
den måde, hvorpå vi selv og andre tingsliggøre os (Wenger, 2004, s. 176). Dét, andre deltagere lægger
mærke til ved vores deltagelse, er deres tingsliggørelse af os.
Når vi er en del af et praksisfællesskab, vil vores identitet dannes på baggrund af vores placering i
fællesskabet. Hvis vi er kompetente og opnår anerkendelse, vil vores identitet være som fuldgyldige
medlemmer, der er med til at forhandle mening, er med i den fælles virksomhed og bidrager med
ressourcer til det fælles repertoire. Omvendt kan vi opleve manglende anerkendelse og evne til at
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forhandle mening, hvilket betyder, at vi er ikke-deltagere i praksisfællesskabet. Da bliver vores identitet
dannet på baggrund af deltagerformen ikke-deltagelse (Wenger, 2004, s. 178). Det, vi ikke er, eller det vi
ikke er engageret i, er med til at danne grænsen for vores identitet. ”Ikke-deltagelse er med andre ord på en
omvendt måde i lige så høj grad en kilde til identitet som deltagelse.” (Wenger, 2004, s. 191).
Når vi deltager i forskellige praksisfællesskaber, har vi forskellige deltagelsesformer, hvilket betyder, at
vores identitet danner deltagerbaner (Wenger, 2004, s. 179). Disse baner kan både være i og imellem
praksisfællesskaber. I Wengers teori skal baner forstås som kontinuerlige bevægelser, og han nævner fem
forskellige former for baner; perifere baner, indadgående baner, insider-baner, grænsebaner og
udadgående baner (Wenger, 2004, s. 180). Wenger taler også om følgende positioner i et
praksisfællesskab; fuld deltagelse, fuld ikke-deltagelse, perifer og marginal position.
De perifere baner fører aldrig til fuld deltagelse, men de giver en form for adgang til fællesskabet. Disse vil
føre til en marginal position. De indadgående baner er for nyankomne medlemmer af praksisfællesskabet,
og vil føre til en perifer position. Her forsøger deltagere at blive fuldgyldige medlemmer, og deres
nuværende identitet investeres i deres fremtidige deltagelse, også selv om deres aktuelle deltagelse er
perifer. Der er tale om insider-baner, når man har opnået fuld deltagelse, men stadig møder nye krav og
nye hændelser, som identiteten ændres og udvikles af, og hvor en genforhandling er nødvendig.
Identitetsdannelsen stopper derfor ikke på trods af fuldgyldigt medlemskab af et praksisfællesskab. For
nogle deltagere dannes identiteten, når de befinder sig på grænsebanerne mellem to praksisfællesskaber.
Her forsøger man at forbinde og mægle mellem to fællesskaber, og deltageren skal forsøge at bevarer sin
identitet på tværs af grænserne. De udadgående baner betyder, at man bevæger sig væk fra fællesskabet,
og opnår positionen som fuld ikke-deltager. Dette sker f.eks., når man bevæger sig fra barn til voksen. Når
man er på vej væk fra et fællesskab, udvikler man dog nye relationer, finder andre positioner og ser verden
og sig selv på andre måder. De udadgående baner bør derfor ikke kun opfattes negative.
Alle mennesker er medlem af flere forskellige praksisfællesskaber, hvoraf nogle har en mere central
betydning for vores identitet end andre, men de bidrager alle til vores identitet. Identitetsbegrebet
medfører derfor en oplevelse af multipelt medlemskab og et harmoniseringsarbejde, der er nødvendigt for
at bevare én identitet på tværs af grænser mellem praksisfællesskaber (Wenger, 2004, s. 184-185).
Man kan høre til et praksisfællesskab på tre forskellige måder; engagement, fantasi og indordning. Ved
engagement i praksis deltager man aktivt i en fælles meningsforhandlingsproces. Ved fantasi skaber man
billeder af verden og ser samtidig forbindelser mellem tid og rum ud fra egen erfaring. Igennem indordning
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koordinerer man sin energi og aktivitet, så man passer ind i bredere strukturere (Wenger, 2004, s. 201).
”Når dominansen går fra en form for tilhørsforhold til en anden, ændrer et fællesskab karakter.” (Wenger,
2004, s. 211). F.eks. kan der være tale om, at eleverne indordnede sig i bevægebåndet i starten, hvorefter
de senere kunne fantasere og forestille sig, hvad det handlede om, mens tilhørsforholdet kan være
engagement i slutningen af skoleåret, da de var deltagere i en fælles meningsforhandling.
7.2.6 Læring
Begreberne deltagelse og tingsliggørelse spiller en stor rolle i forhold til læring. Der foregår hele tiden et
spil imellem dem, fordi de former hinanden, når der skal forhandles mening (Wenger, 2004, s. 107). For et
nyt medlem af et praksisfællesskab, sker der mere læring gennem deltagelse end der gør gennem
tingsliggørelse (Wenger, 2004, s. 121). Dette skyldes, at deltagelse er med til at åbne praksisfællesskabet,
og dermed har den enkelte deltager mulighed for at opnå erfaringer i praksis.
I et praksisfællesskab vil nye og etablerede medlemmer lærer meget af hinanden. De nye opnår læring, der
bidrager til, at de bliver en del af fællesskabet, mens de etablerede hjælper de nye med at være en del af
praksis. ”Man indser pludselig, hvor meget man har lært, fordi man nu er i stand til at hjælpe andre.”
(Wenger, 2004, s. 110). Der er altså meget læring i den dynamiske proces mellem nye og etablerede
deltagere i et praksisfællesskab. Deltagere opnår løbende læring, som er en så integreret og ubemærket del
af hverdagen, at medlemmerne ikke opfatter læringen. Wenger nævner i den forbindelse et eksempel om
en arbejdsplads; ”En af grundene til, at de ikke opfatter deres arbejde som læring, er, at det, de lærer, er
deres praksis.” (Wengers, 2004, s. 115). Det samme kan måske være gældende for eleverne i
bevægebåndet. Den daglige læring er ikke tingsliggjort og dermed ikke bevidstgjort for medlemmerne.
Læring er derimod en naturlig del af praksis og en ubemærket del af deltagelsen i praksis.
Mange tror, at læring kan styres, men læring kan ikke designes, da den altid vil finde sted, uanset om det er
planlagt eller ej. Det forsøges dog mange steder, specielt i skolen, at benytte sociale strukturer, der skal
fremme læring (Wenger, 2004, s. 255). Dette kunne være i form af undervisningsplaner, der skal være
gennemgået med eleverne ved skoleårets afslutning. Wenger (2004, s. 302) nævner dog, at ”Megen læring
finder sted uden undervisning, og faktisk finder der megen undervisning sted uden læring.” I et
praksisfællesskab opstår der læring uden undervisning, og det er ikke en nødvendighed at være fuldt
medlem for at tilegne sig læring, da der ofte er tale om læring hos legitime perifere deltagere, der er på vej
ind i et fællesskab.
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7.3 Bourdieu og Wenger
I denne specialeafhandling anvendes de to beskrevne teorier, da de begge kan bidrage til at forklare praksis
i casen med bevægebåndet. Der er fundet inspiration til at benytte både Bourdieu og Wenger hos Richard
Light (2011), der giver sit bud på, hvordan en social teori og en læringsteori kan sættes op overfor hinanden
i forbindelse med idræt og sport. Light nævner, at der de sidste år er forsket meget i idræt, hvor der enten
er anvendt sociale teorier eller læringsteorier. Light forsøger at integrere begreber fra Bourdieu med
begreber fra Lave & Wenger, hvilket frembringer et komplementært forhold mellem de to former for
teorier – social teori og læringsteori. Light argumenterer for at der opstår et større fokus på kroppen og på
læring (Light, 2011, s. 369), når der både anvendes Bourdieu og Wenger. Dette er grunden til, at begge
teorier anvendes i casestudiet, hvor der ønskes fokus på netop kroppens bevægelser og læringen i en
praksissituation. Samtidig har både Bourdieu og Wenger et centralt fokus på en konkret praksis, hvilket
ligeledes gør sig gældende i bevægebåndet.
Bourdieus begreb om kapital er mest interessant i idrætssammenhæng, når der er tale om den kulturelle
kropslige kapital. I denne specialeafhandling forstås begrebet om kapital som en slags erfaring, og her kan
Wengers begreb ligeledes anvendes, da man opnår erfaring og læring i et praksisfællesskab, som samtidig
er afgørende for placeringen i fællesskabet. Man kan være nyankommet uden erfaring og dermed perifer
deltager, og man kan være etableret med meget erfaring og insider i fællesskabet. Dette gør sig også
gældende med Bourdieus kapitalbegreb, der ligeledes er afgørende for agentens placering i feltet. Erfaring
og kapital kan derfor sammenlignes. Derudover er agent og deltager overordnet set to meget nært
beslægtede begreber, ligesom felt og praksisfællesskab er det.
I Bourdieus teori om felter forefindes overlap mellem felter, der tilsammen udgør et endnu større felt,
nemlig samfundet. Der opstår spændinger mellem felter, fordi de hver især har sin egen doxa. Det samme
gør sig gældende hos Wenger, hvor man som individ er deltager i flere forskellige praksisfællesskaber, og
hvor der er en grænse mellem disse. På denne grænse kan man opnå læring, fordi man deltager i forskellige
praksisser og i forskellige meningsforhandlinger. Identiteten udvikles i de forskellige praksisser, men den
ændres ikke fra praksis til praksis på baggrund af neksus af multipelt medlemskab.
Både Wenger og Bourdieu mener, at læring finder sted gennem deltagelse i praksis i en given social
kontekst, hvor det er konteksten, der former læringen. Bourdieu omtaler læringen som ikke-bevidst, tavs
og implicit (Light, 2011, s. 372). Der er tale om viden-i-handling, og denne tavse viden kan vise sig især at
have stor betydning i idræt og sport. Bourdieu kalder det også sans for spillet, som mange sportsfolk har

Side 40

Bevægelse og Bevægelse og idræt i folkeskolen
Et casestudie om ”bevægebåndet” – daglig bevægelse i skolen
Signe Asferg Andersen
opnået og som har gjort dem gode. Det er en praktisk sans, der læres gennem og anvendes i praksis. Hos
Lave & Wenger opstår læringen i praksis og i social interaktion med de andre deltagere i
praksisfællesskabet, hvilket gør læring til en social proces (Light, 2011, s. 372). Når man er deltager i et
praksisfællesskab, bliver der ofte lært mere end blot det tiltænkte og det designede, eller mere end de
færdigheder, der kræves i sporten. Dette mere kunne beskrives nærmere med Bourdieus begreber om
praktisk sans eller implicit læring.
Ifølge Light anvender både Bourdieu og Lave & Wenger begrebet habitus, men med forskellig betydning.
Bourdieu ser habitus som en generel struktur, der former og regulerer praksis (Light, 2011, s. 375), mens
Lave & Wenger ser habitus som noget, der opstår fra praksis (Light, 2011, s. 378). I denne
specialeafhandling forstås Bourdieus begreb om habitus, således at det formes af praksis hos den enkelte,
og samtidig formes praksis af den enkeltes habitus. Det kan derfor diskuteres, hvorvidt Light har ret i, at
Bourdieu kun ser habitus som en generel struktur, der former praksis, da Bourdieu også kunne se habitus,
som noget, der opstår fra praksis, når forskellige agenter deltager i praksis.
Wenger og Bourdieu fokuserer begge på grupperinger i form af felter og praksisfællesskaber. I følge Light
(2011, s. 379) er der forskel på størrelsen, idet et praksisfællesskab er en skole eller en sportsklub, mens
det er tvivlsomt, om en klasse eller et hold kan betegnes som et praksisfællesskab. I specialeafhandlingen
tages der dog udgangspunkt i, at der ikke er nedre grænser for størrelsen af et praksisfællesskab. Når blot
der er tale om gensidigt engagement, fælles virksomhed og fælles repertoire, kan praksis betegnes som et
praksisfællesskab. Bourdieus begreb om felter er større, da det kan være uddannelsesfeltet eller
sportsfeltet. Bourdieu nævner også subfelter som f.eks. er et bestemt skolefelt eller et felt for hver enkel
idrætsgren.
Den første del af specialeafhandlingens problemformulering handler bl.a. om elevernes og lærernes
praksis, hvor det er oplagt at anvende begreber fra både Bourdieu og Lave & Wenger. Dette vil muliggøre
en beskrivelse af praksis på skolen med felter, habitus og kapital samt med praksisfællesskaber,
deltagerbaner, mening, identitet osv.. Anden del af problemformuleringen handler om doxa i idrætsfaget.
Her er det vigtigt både at kigge på de små praksisfællesskaber med Wengers teori, samt med et bredere
perspektiv på samfundet og doxa i forskellige felter, hvor der kan gøres brug af Bourdieus begreber.

Side 41

Bevægelse og Bevægelse og idræt i folkeskolen
Et casestudie om ”bevægebåndet” – daglig bevægelse i skolen
Signe Asferg Andersen

8.0 Analyse
Analysen af casestudiets empiri er inddelt i fire temaer, der hver bidrager til at besvare problemformuleringen. De to første temaer handler om henholdsvis elevernes og lærernes praksis. Disse skal ses
som en redegørelse for hverdagen i bevægebåndet samt en beskrivelse af udbyttet for deltagerne. Tema 3
handler om læring og bygger således videre på og uddyber fund fra tema 1 og 2. Temaet beskriver
deltagernes opfattelse af læring samt situationer, hvor der er tale om læring blandt eleverne. Tema 4 er
deltagernes svar på den del af specialeafhandlingens problemformulering, der sætter bevægebåndet op
overfor idrætsfaget. Deltagerne diskuterer her muligheder og begrænsninger ved henholdsvis bevægebåndet og traditionelle idrætstimer. Analysen vil blive fulgt op af en samlende diskussion, hvor de fire
temaer sammenlignes og vurderes i henhold til problemformuleringen.
I datapræsentationen vil observationsnoter og citater fra interviews være skrevet med kursiv samt være
indrykket på siden. Observationsnoter er markedet med dato, mens citater fra interviews er markeret som
elev (E), lærer (LÆ), leder (LE) eller idrætslærer (IL) efterfulgt af et nummer (jf. personbeskrivelse i bilag A5).
I nogle tilfælde vil der være citater fra elever eller lærere fra observationsnoterne, og disse vil være
markeret med dato og evt. nummer, hvis det er en af de interviewede deltagere.

8.1 Tema 1: Elevernes praksis
Dette tema indeholder en beskrivelse af elevernes hverdag i bevægebåndet, og vil være opdelt i to
undertemaer, der handler om grupper og netværk samt aktivitet. Hvert undertema indeholder
datafremstilling, analyse og diskussion, samt en opsamling. Hele temaet om elevernes praksis afsluttes med
en kort diskussion samt en delkonklusion.
8.1.1 Grupper og netværk
I interviewene beskrev eleverne en almindelig dag i bevægebåndet, hvor de går i hallen eller udenfor på
banerne og deltager i den valgte aktivitet. Flere giver udtryk for, at de hygger sig med deres venner.
”Jeg er på leg lige i øjeblikket, så jeg går f.eks. sammen med E1, fordi hun er også
på leg. Så går vi derhen og så laver vi, hvad end IL4 han siger, vi skal lave. Og så
hygger vi os med det.” (E3)
En enkelt elev fortæller mere generelt om, hvordan hun har valgt de forskellige aktiviteter i løbet af året.
”Altså ja, jeg har valgt sådan meget varieret, fordi jeg har prøvet en masse
forskelligt, fordi jeg tænkte, at man kunne lige så godt prøve en helt masse af det.
Så jeg har prøvet alt muligt forskelligt, hvad jeg lige synes jeg kunne lide, og lige
nu, der er jeg så på leg sammen med E3 og sådan noget. Nok fordi der er nogle af
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mine rigtig gode venner med, og så er det også rigtig sjovt, at vi vil gerne prøve at
lave sådan noget, hvor vi rigtig kan bevæge sig, og alt sådan noget, og bare rigtig
lave noget andet end bare at gå, fordi vi er ikke så vilde med den der gårute, den
er sådan lidt kedelig, synes vi.” (E1)
Ved flere af besøgene på skolen, fulgtes jeg med eleverne rundt på deres gårute og foretog uformelle
interviews. Eleverne har blandt andet fortalt, at de ofte snakker sammen om, hvilke aktiviteter de skal
vælge, hvilket betyder, at de stort set altid vælger det samme og kan følges ad. Dette var desuden synligt i
andre observationer.
Der kommer flere og flere elever, og de smiler. De fleste følges ind i hallen to og to
eller i mindre grupper. Stort set ingen går alene ind på gulvet. (5. september)
De følges i par eller grupper. De snakker. Nogle pjatter og leger lidt med sne.
Nogle går stærkt, andre tuller lidt af sted. (30. januar)
I forlængelse af de små grupperinger har det været tydeligt, at eleverne har været opdelt efter køn. Dette
er noteret i observationsnoterne, og samtidig har især den ene ikke-idrætslærer bidt mærke i det.
De holder sig i drenge- og pigegrupper […] Det er drenge, der fanger drenge og
piger, der fanger piger. Der er nogle få, der er sammen på tværs af køn
(kædefange). (14. november)
Langt de fleste følges ad i mindre grupper. Nogle få går selv. Mest piger sammen
med piger og drenge sammen med drenge, men der er nogle få grupper, der er
blandede køn. (12. december)
”…de har selv valgt ind, så de har egentlig også selv valgt kønsopdelingen, og
kønsopdelt undervisning, det er jo et helt kapitel for sig selv, men det synes jeg
faktisk, at det har været interessant at se, at de også har fundet den der, altså
sammenhold, at pigerne har gjort meget ud af det der med, hvem der er blevet
bedst til nogle af de danse, vi har øvet med dem… […]Det har da også givet noget,
at man ikke, ligesom idrætstimerne, at man altid alle sammen er sammen, eller
sat på nogle hold, eller, men at man også kan få lov til at lave pigeting sammen og
drengene kan få lov til at lave boldspil sammen. Det tror jeg også har givet
meget.” (LÆ1)
Som LÆ1 nævner, er kønsopdelingen interessant, fordi det er noget, eleverne selv har valgt. Samtidig er det
sket mere eller mindre bevidst. De ansvarlige idrætslærere har udformet tilbud, der kan fange både drenge
og piger, og IL4 fortæller, at de hver gang forsøger at tilbyde aktiviteter, der både er lidt vilde til f.eks.
drengene og lidt stille til f.eks. pigerne. Han lægger vægt på, at der skal være noget for alle og fortæller
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samtidig, at de har gåturen som buffer. Lærerne har aldrig foretaget bevidst kønsopdeling, hvor der var
begrænsning på tilmeldingen med aktivitet kun for drenge eller kun for piger. Elevernes valg er ubevidst
endt i en kønsopdeling. Desuden blev det tidligere beskrevet, at eleverne vælger aktivitet efter, hvordan
vennerne vælger, og her er de oftest venner med nogle af samme køn som deres eget. Det interessante er
dog, at eleverne selv giver udtryk for, at det ville være underligt, hvis de blev delt op efter køn. På
spørgsmålet om de kunne tænkte sig, at der var aktiviteter kun for drenge eller kun for piger, lyder svarene;
”Det ville ikke give nogen mening.” (E15)
”Nej tak.” (E8)
”Nej.” (E1)
”…jeg synes, det er fint nok at det er blandet. […] Så bliver det bare sådan for…” (E11)
”For pige-fjantet.” (E10)
Dog har nogle af eleverne en anden holdning, da de giver udtryk for, at det kunne være sjovt at prøve, og at
det måske kunne være en fast dag om ugen, men at det ikke skal være hele tiden.
”Det ville være fedt. […] For nogle gange når man spiller med drengene, så er der
bare 5000 drenge, der spiller og så ender man med at stå ovre i et hjørne og
snakke, fordi man ikke rigtig kommer til…” (E18)
”Hvis det er fodbold, så ja, fordi drenge de kan…undskyld jeg siger det piger…men
de kan mere, mere sådan fysisk.” (E6)
”Jeg har det sådan, at det må de gerne, fordi drenge ender altid med at blive
sådan konkurrencedrevne og voldelige.” (E1)
”Ja, og hvorimod pigerne de bare spiller for sjov.” (E3)
Trods denne kønsopdeling er det flere gange blevet observeret, at eleverne er gode til at hjælpe hinanden.
Det ses blandt andet i nedenstående uddrag fra observationer og interviews.
Ja, de hjælper en pige med at hoppe rigtigt ind og ud af langrebet. De tæller for og
siger ”nu, nu, nu, 1, 2, 3, nu”. Hun kan hoppe ind sammen med en anden pige,
hvor de holder hinanden i hånden. Da hun skal prøve selv, tager hun alligevel fat i
en af de andre pigers hånd, og får hjælp igen. Da det lykkes og hun gør det selv,
klapper de alle sammen og ”skriger uhh”. (23. august)
”Nogle veninder og jeg, vi prøvede lige, hvor vi begge to hoppede op på brættet og
så skulle vi sådan skubbe lidt til hinanden, for at holde balancen. Så når vi var ved
at falde, så skulle vi lige puffe hinanden på plads igen og sådan noget…” (E1)
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Derudover har jeg selv oplevet denne hjælpsomhed blandt eleverne, da jeg ved observationer i
gymnastiksalen forsøgte at lave de samme øvelser som eleverne. Her var en dreng meget opmærksom og
ville gerne tilbyde sin hjælp;
Jeg lagde min blok og ville prøve at være med. Det lykkedes ikke så godt! En dreng
ved siden af mig, gav mig mange forklaringer og forsøgte at hjælpe mig. Han
forklarede, hvordan jeg skulle stå og hvordan jeg skulle svinge med benene. Han
fortalte, hvordan jeg skulle trække mig op i armene og læne mig tilbage. Jeg
forsøgte flere gange, og mellem hvert af mine forsøg, gav han mig en ny
forklaring, hvorefter han viste det selv. Det skete flere gange. (19. april)
I forbindelse med at eleverne har været gode til at hjælpe hinanden, er det nævneværdigt, at flere elever
udtrykker, at de snakker mere med hinanden i forhold til, hvad de gjorde sidste skoleår. Eleverne giver
udtryk for, at det især er i aktiviteter som boldspil, at de snakker med flere forskellige, fordi de er delt på
hold. Desuden fortælle nogle elever følgende;
”Jeg synes, vi får et bedre venskab ud af det på holdene”
”Ja, for vi snakker sammen alle sammen, og man kan ikke mærke om man er fra 7.
eller 8. eller 9. årgang, man er ligesom mere lige”
”Ja, altså sidste år snakkede vi også sammen, men det er bare blevet bedre og
mere i år”
”Det er meget bedre” (Citater fra 17. april)
”Vi har snakket meget mere med 7. kl. end vi har gjort før. Sidste år snakkede vi
slet ikke med dem, og nu snakker vi også med dem i frikvartererne” (Citat fra 20.
april)
”Det er rigtig godt, for det var sjovt og man snakkede meget mere med nogle
forskellige. Det er et bedre sammenhold” (Citat fra 23. april)
Under observationerne er der ikke blevet lagt mærke til dette fænomen, grundet manglende kendskab til
eleverne og hvilke årgange de tilhører, men både idrætslærere og ikke-idrætslærere har yderligere givet
udtryk for, at eleverne snakker mere sammen på tværs af årgangene.
”Det gør de! Det er der ikke nogen tvivl om. I hvert fald dem, der blander sig.” (IL4)
”Jeg kan fornemme, synes jeg, at de rent faktisk på tværs af årgangene, også er
noget mere sammen, og at det giver noget ekstra udbytte i forhold til
sammenholdet på tværs af årgangene.” (LÆ3)
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8.1.1.1 Grupper og netværk – i teorien
Overbygningen på skolen har en tydelig institutionel ramme, men der kan alligevel argumenteres for, at de
tre betingelser for Wengers (2004, s. 90) betegnelse af et praksisfællesskab bliver opfyldt; gensidigt
engagement, fælles virksomhed og fælles repertoire. Deltagerne har formået at skabe et praksisfællesskab
på baggrund af gensidigt engagement, hvor de alle er deltagere i bevægebåndet. Den fælles virksomhed,
hvor eleverne mødes hver dag til fysisk aktivitet, er med til at styrke fællesskabet. Samtidig har de skabt en
fælles historie, fælles oplevelser og fælles ressourcer. De institutionelle rammer har været grundlaget for
praksisfællesskabet, da de har været med til at opfordre eleverne til selv at udfylde disse rammer med
deres eget sociale indhold. Med afsæt i ovenstående kan udskolingen derfor betegnes som et
praksisfællesskab. Desuden ses flere små fællesskaber i form af både de udbudte aktiviteter, f.eks. boldspil,
dans, lege, gåtur og i form af de grupperinger, eleverne selv har formet. Nogle af disse små fællesskaber vil i
enkelte tilfælde lappe ind over hinanden, hvilket er tydeligt, når alle eleverne er ude at gå. Her fortæller
flere elever, at de følges med dem, de kender fra årgangen, men de er stadig deltagere i det store
praksisfællesskab for hele overbygningen.
”Ude på gåruten, der hilser man lige på dem, man sådan lige kommer forbi. […]
Det synes jeg skaber en god stemning også.” (E16)
Med Bourdieus teoretiske begreber er der tale om, at eleverne hver især har habitus, der følger den
gældende doxa i den sociale praksis (Wilken, 2011, s. 44 og 55). Elevernes individuelle habitus er med til at
påvirke den sociale habitus, og omvendt oplever alle eleverne påvirkning fra den sociale praksis. De
interagerer med hinanden og udvikler hver især deres identitet. Habitus er afgørende for den måde, hvorpå
eleverne deltager i praksis, og det betyder, at situationerne, hvor de hjælper hinanden, er påvirket af både
den individuelle og den sociale habitus (Bourdieu, 1980/1990, s. 60).
Desuden kan Lave og Wengers (2003, s. 31) begreb om legitim perifer deltagelse anvendes til at forklare,
hvad der er sket med drengen fra observationen, der ihærdigt forsøgte at hjælpe. Da aktiviteten med
styrketræning i gymnastiksalen første gang var en valgmulighed, var alle de deltagende eleverne nye i det
lille fællesskab, hvilket kan forklares med begrebet om legitim perifer deltagelse. Efter at have været en del
af fællesskabet i nogle dage, kan drengen allerede have opnået læring, og dermed kan denne observation
bruges som eksempel på Wengers påstand om, at man indser, hvor meget man har lært, når man kan
forklare nye legitime perifere deltagere, hvordan man gør (Wenger, 2004, s. 110). Drengen er blevet i stand
til at lære fra sig, da han har opnået læring igennem deltagelse i praksis.
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Samtidig kan der være tale om, at drengen og de andre elever, der hjælper hinanden, har øget deres
kropslige kulturelle kapital fra Bourdieus begrebsverden (Wilken, 2011, s. 59-60). Førhen havde de kun
idræt én gang om ugen, hvor deres kropslige kulturelle kapital kunne have indflydelse på deres placering i
social praksis, men nu har de bevægelse hver dag, og det kan muligvis have betydet øget kapital for nogle
af eleverne.
Det er dog ikke kun den kropslige kulturelle kapital, der har ændret sig efter implementering af
bevægebåndet. Igennem praksisfællesskaber er elevernes sociale netværk blevet udvidet, fordi de snakker
med flere af de andre elever, end de gjorde sidste år. Dette betyder, at eleverne har fået mere social kapital
(Wilken, 2011, s. 61). I den forbindelse formodes det, at eleverne i feltet nu tillægger disse kapitalformer
mere værdi, end de gjorde førhen. Hvis en elev snakker med flere, betyder det ikke nødvendigvis, at den
sociale kapital øges. Det gør den kun, når det sociale felt tillægger det værdi, og derfor må der ligeledes
være sket en ændring i hvilke kapitalformer, der har værdi blandt eleverne. Det er feltets indre logik og
værdier, der er ændret (Wilken, 2011, s. 51-53). Doxa i elevernes sociale praksis er tilsyneladende også
ændret. Hvor de før havde idræt, som flere elever ikke brød sig om, til at have bevægebånd, som mange
elever holder af. Det har således fået en mere positiv værdi at deltage aktivt i bevægebåndet end det havde
i idrætstimerne.
8.1.1.2 Grupper og netværk – opsamling
Grupperinger blandt eleverne har haft stor betydning og samtidig er der skabt et praksisfællesskab mellem
eleverne i overbygningen, hvor de har gensidigt engagement, fælles virksomhed og fælles repertoire.
Eleverne har hver især påvirket dette fællesskab med deres individuelle habitus, som omvendt også er
blevet påvirket af den sociale habitus. Opdelingen mellem drenge og piger er sket ubevidst, mens der
blandt eleverne er delte meninger om betydningen heraf. Eleverne har flere gange i løbet af bevægebåndet
hjulpet hinanden, og de har formentlig opnået indadgående deltagerbaner, hvor langt de fleste elever ikke
længere er legitime perifere deltagere. Nogle elever formår endda at lære fra sig i fællesskabet. Samtidig
har de opnået øget social og kropslig kulturel kapital gennem deres deltagelse i praksis. De har formentligt
tillagt disse kapitalformer mere værdi, end hvad de førhen har gjort, hvilket kan have haft betydning for
elevernes placering i det sociale rum og deres syn på doxa.
Anbefalinger til projektet i fremtiden vil da være, at skolen bliver opmærksom på de sociale gevinster, der
er for eleverne. De har opnået et større netværk og meget tyder på, at de i højere grad formår at hjælpe
hinanden. Trods bevægebåndets forholdsvis korte varighed på 20 minutter skal det sociale samspil blandt
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eleverne ikke undervurderes. I fremtiden kan skoler overveje at tydeliggøre og udvikle det sociale fænomen
og grupperingerne endnu mere, ved f.eks. at tilbyde aktiviteter til forskellige grupper og ikke lade det være
op til den enkelte elev at vælge hver gang. Det kunne være opdeling efter køn, alder, interesser, årgange,
osv..
8.1.2 Aktivitet
Den ændrede doxa hos eleverne, kan også ses på deres aktive deltagelse. Derfor vil dette undertema
handle om aktivitet, hvor der både fremstilles data, der viser, hvor aktive eleverne er, samt data der viser,
hvor ivrige eleverne er efter at komme i gang. Ofte er eleverne selv gået i gang med aktiviteten, hvis der har
været adgang til rekvisitterne i hallen og gymnastiksalen, eller hvis de selv har haft en bold med. Nedenstående er uddrag fra observationsnoterne, hvor bevægebåndet endnu ikke er gået i gang;
En af drengene har en bold med ind i hallen. Nogle andre drenge begynder at spille
med ham, inden IL3 kommer. (9. februar)
…og så var der en del piger, der allerede var ude på gulvet. De havde ryddet
bordene og skubbet dem ud til siden, så alle havde plads. De smilede og deres øjne
lyste. Det lignede, at de glædede sig til at komme i gang. De øvede sig på dansen,
og sagde ”se vi kan godt”. De gjorde det langsomt, og havde små pauser, hvor de
hjalp hinanden med at komme i tanke om, hvad den næste øvelse var. De nåede
hele dansen igennem, og gjorde det en gang til. (25. april)
Jeg går ud til boldbanerne kl. 10.40 (bevægebåndet starter kl. 10.50, red.) og
sætter mig i solen på en bænk. Der går ikke ret lang tid, før de første elever
kommer ud også. […] Der kommer flere elever til og nogle går op på
fodboldbanen. Der står to drenge helt henne ved målet og forsøger at hoppe op og
klappe på overlæggeren. Det ligner lidt en konkurrence for dem. De første elever,
der kom ud til banerne, er begyndt at lave vandkamp. […] Der kommer flere og
flere elever til. To piger går og synger med hinanden. Nu er der en del elever oppe
på græsset og der er to fodbolde. Fem drenge spiller med den ene bold. Der er fire
andre drenge, der løfter det ene mål og flytter det. (24. maj)
Ledelsen fortæller, at eleverne som regel selv er gået i gang, og at de egentlig bruger deres pause på at gå i
hallen eller gymnastiksalen, så de er klar, når bevægebåndet begynder. Ledelsen er positivt overrasket over
det, og flere af lærerne nævner det ligeledes.
”Hvor man tænkte, at hvis de ikke var så glade for bevægebåndet, jamen så kunne
de godt sådan trække den, og så måske først sådan gå når de egentlig skulle være
der og sådan noget. Men det synes jeg ikke, jeg ser.” (LE2)
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”…altså de har gjort det helt af sig selv, og nærmest startet det op, før vi kom der
hen.” (LÆ1)
”… hvis ikke, der har været låst, så har der stort set været stillet op, når jeg kom.
Og jeg kommer gerne 5 minutter før, men det er bare lige meget. De er i fuld gang
og knokler på fra start til slut.” (IL4)
”…hvis det er noget, der sådan er selvstyrende med en bold, jamen så går de jo
sådan set selv i gang eleverne.” (IL2)
Elevernes deltagelse i bevægebåndet kommer til udtryk i deres aktivitetsniveau, og når eleverne selv skal
vurdere dette, ser det ud som i figuren nedenfor. Dog er det vigtige at have for øje, at det er elevernes egen
vurdering og egen forståelse af de enkelte tal på skalaen. Det betyder, at eleverne kan have over- eller
underrapporteret aktivitetsniveauet i forhold til deres reelle aktivitetsniveau.
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Figur 4: Spørgeskema: På en skala fra 1-10, hvor aktiv er du i løbet af de 20 minutter?

Deres aktivitetsniveau har jeg yderligere forsøgt at observere, da både ledelse og lærere lægger meget
vægt på den fysiske aktivitet og megen bevægelse. Når der kun er tale om 20 minutter, skal eleverne, ifølge
lærerne, bevæge sig så meget som muligt. Dette lykkedes hos mange elever, men der er også nogle, der
ikke bevæge sig nævneværdigt i løbet af de 20 minutter. Ved enkelte boldspilsaktiviteter har der været så
mange elever om én bold, at der er en hel del, der har stået stille. Desuden ses den manglede fysiske
aktivitet i flere observationer.
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Drengene løber efter bolden. Pigerne står stille, eller går rundt på banen. Der står
ca. 4 på mål i hver ende. De er mange elever. […] Fire drenge står og hænger i det
modsatte mål, end hvor bolden er. De hænger i maskerne og stolperne. Bolden
skifter ende, men de fleste bliver på den banehalvdel uden bold. […] 2 piger har
stået stille og snakket hele kampen. (23. august)
IL3 kaster bolden op og spillet er i gang. Drengene kaster efter pigerne. Flere står
stille og ligner nogle, der fryser. En pige bliver stående få meter fra den dreng, der
har bolden. Hun vender ryggen til og bliver skudt. (15. september)
De står meget stille. […] Ca. halvdelen laver noget og den anden halvdel står stille.
[…] De giver op, før de overhovedet har prøvet. (14. november)
Nede ved fodbold, er der tre mand i mål. De står altså stille, og laver ingenting. En
dreng står midt på banen og lige i skudlinje. Bolden er på vej mod ham, men han
vender ryggen til, så da bolden kommer, rammer den hans ryg. Han står med
hænderne i lommen, og har dem der under hele episoden. (24. maj)
Der er således flere eksempler på, at eleverne står stille, også selvom det er aktiviteter, de selv har valgt, og
som burde være interessante for dem. Eleverne har omvendt kun valget mellem de udbudte aktiviteter, og
der er ingen garanti for, at disse aktiviteter falder i de enkelte elevers smag. Derfor er valgfriheden ikke
ensbetydende med højt aktivitetsniveau. Der er desuden mange eksempler på, at der er rigtig meget
aktivitet blandt eleverne.
Der er mange, der er aktive. Af dem, der spiller fodbold, så er der omkring fire, der
står stille. De to drenge, der er målmand på hver sit hold, og to piger. […]
Drengene og den ene pige, der er god til fodbold er alle i gang. Der er højt
aktivitetsniveau, og jeg tænker om en almindelig idrætstime ville have set lige
sådan ud – nok næppe! Der ville der nok være flere, der stod stille. (8. marts)
Den aktive pige fra ovenstående observation, fortæller under et uformelt interview, hvad den korte
varighed i bevægebåndet betyder for hende.
…hun synes ikke, hun får så meget ud af bevægebåndet, heller ikke selvom hun var
på den vilde bane. Jeg spørger lidt ind til, om det er fordi hun ikke når at få pulsen
op, eller hvad det er, der gør, at hun ikke føler, hun får nok ud af det. Hun siger, at
de 20 minutter går jo bare hurtigt, så de når ikke så meget. (20. april)
Trods tiden er der alligevel andre elever, der bevæger sig meget, får varme i kroppen og pulsen op. De
gange, hvor jeg selv har deltaget, har jeg haft pulsen oppe og svedt, hvilket kan indikere, at det kan lade sig
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gøre at opnå et forholdsvis højt aktivitetsniveau i bevægebåndet. Nedenfor ses eksempler på meget
aktivitet blandt eleverne;
Der er meget aktivitet…[…]…de kører rundt og rundt efter hinanden. […] Der er liv
blandt eleverne, de smiler, de griner, de skriger, hvis det går lidt for stærkt. (12.
oktober)
De fleste har røde kinder, når de kommer tilbage. Der er fire, der har løbet turen,
og resten har gået turen. (12. december)
Der ligger flere mobiler, halstørklæder og trøjer ude ved sidelinjen. De har smidt
det ud til siden, fordi de ikke kan bevæge sig med det på, og fordi det er hårdt, så
de får varmen. (17. april)
Ved ultimate er alle i gang, og de løber efter frisbee’en. De spiller hinanden og
hepper på hinanden. (23. maj)
I observationerne ses det flere steder, hvordan eleverne agerer i de rammer, der er opstillet fra lærernes
side. Ved aktiviteten med waveboard blev de gode til at hjælpe hinanden, og de oplevede udfordring, fordi
mange ikke kendte til aktiviteten i forvejen. Ved styrketræning i gymnastiksalen fik eleverne hele tiden nye
udfordringer og opgaver af læreren. Desuden har de kigget på hinanden, og når én elev kunne noget
særligt, ville de andre også prøve. IL4 fortæller her om aktiviteten;
”Der var hele tiden progression fra at komme over, til at komme over på en
bestemt måde, til at komme rundt om to gange og til at komme baglæns rundt om
den. I tovene skulle de klatre op. Det kunne de fleste, og så var udfordringen, at de
kun måtte bruge benene, og kun armene. Derefter skulle de prøve at kravle op i to
tove, et i hver hånd. Nogle prøvede også at kravle op på hovedet. Nogle prøvede
med benene i vandret.” (IL4, 9. februar)
IL3 fortæller også om to episoder, hvor der har været meget aktivitet. Den ene gang blev eleverne delt efter
deres indsats, og den anden gang blev de udfordret på deres kreativitet og var selv med til at udvikle spillet.
”De andre dage har de spillet på tre små baner på tværs af hallen, hvor målene var
et hul i banden. De første gange var de delt i årgange, så 7. kl. spillede sammen, 8.
kl. sammen og 9. klasse sammen. Men der var nogle rigtig dygtige drenge
imellem, så jeg delte hold efter, at de gode fik lov til at spille sammen. Det gav en
tonser-bane, en mellem-bane og en lidt mere stille og rolig bane. Det betød at
flere elever var aktive og en del af spillet.” (IL3, 9. februar)
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Før fodbold havde han haft boldspil i hallen under navnet ”Bold over net”. Der
havde de sat fem badmintonbaner op og her måtte de spille badminton eller
fodtennis. Der havde været badminton på to-tre baner og fodtennis på resten af
banerne. IL3 fortalte at det havde været meget sjovt, og sagde; ”Det skulle du
næsten have set!”. Eleverne havde selv udviklet spillet, så de spillede fodtennis
med en fodbold og en stikbold, og til sidst havde de fundet nogle store terapibolde,
som de havde spillet med. Det var blevet et rigtig sjovt spil, fortalte han. (9.
februar)
Da jeg underviste eleverne, oplevede jeg selv stor aktivitet, og der var desuden mange piger, der havde
valgt at danse i den periode. Da eleverne kunne vælge spinning, var der ligeledes højt aktivitetsniveau,
selvom der ikke var så mange elever, der havde valgt det.
8.1.2.1 Aktivitet – med teorien
Når eleverne er gået i gang af sig selv, kan det betyde, at de på sin vis selv styrer deres aktivitet, fordi de
kan lide at bevæge sig. Det er ikke længere lærerne, der bestemmer over elevernes praksis, men nu sætter
eleverne selv dagsordenen, og den er så forankret i dem og i deres habitus, at de går i gang af sig selv. Det
er her tydeligt, at habitus er kropsligt forankret (Bourdieu 1984/1993, s. 86). Lærere og ledelse nævner, at
det er meget positivt, at udviklingen er blevet sådan. De skal ikke længere tvinge eleverne igennem
bestemte forløb, fordi bevægebåndet foregår efter elevernes egne valg. De skal selvfølgelig deltage og
vælge sig ind på en aktivitet, men lystprincippet har fået stor betydning og har gjort, at der er skabt positiv
værdi omkring deltagelsen i bevægebåndet.
Eleverne er igennem deltagelse selv med til at forhandle mening og bestemme, hvad der skal ske i deres
sociale praksis (Wenger, 2004, s. 66). De vil gerne være med til at forhandle den fælles virksomhed og opnå
et fælles repertoire. Derudover vil de være en del af feltet og være med til at sætte dagsordenen, som
dermed giver indflydelse på doxa i den sociale praksis (Wilken, 2011, s. 55). Samtidig kan der være tale om,
at eleverne gerne vil deltage, så de opnår social og kropslig kulturel kapital (Wilken, 2011, s. 57-59).
Elevernes aktivitet kan være påvirket af de rammer, lærerne har opstillet samt af lærernes rolle i praksis.
De sidstnævnte observationer tyder på, at eleverne er mest aktive, når der sker noget andet fra lærerens
side end blot at lægge op til et velkendt spil som f.eks. fodbold. Ved waveboard-aktiviteten er der højt
aktivitetsniveau, fordi eleverne bliver udfordret. Det samme gælder for styrketræning i salen. Derudover
fortalte IL3 om aktivitet ved niveaudeling og ved spiludvikling. Her får eleverne indflydelse på den mening,
der forhandles i praksis, som betyder, at de udviser et større engagement. Ved spinning får de få elever
bevæget sig meget, og dette kan forklares ved hjælp af Wengers (2004, s. 203) definitioner på
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tilhørsforhold. IL2 fortalte en historie om, hvad eleverne skulle forestille sig, at de så, når de cyklede, hvilket
udmundede i at deres tilhørsforhold blev fantasi. De kunne leve sig ind i fortællingen, og de brugte deres
fantasi til at opnå mening med at deltage. Tilhørsforhold har også betydning for de øvrige situationer, hvor
der har været meget aktivitet blandt eleverne. Her har det været engagement, der har fået eleverne til at
skabe mening med deltagelsen. De har været engageret, da de skulle udvikle spillet i ”bold over net” i
hallen, og da de skulle klare udfordringerne til styrketræning i gymnastiksalen.
8.1.2.2 Aktivitet – opsamling
Det har i flere omgange været tydeligt, at eleverne er gået i gang af sig selv. De er selv med til at sætte
dagsordenen og påvirke den sociale praksis. Dette kan skyldes, at den gældende doxa i den sociale praksis
er så indlejret i elevernes individuelle habitus, at det kommer til udtryk igennem deres ivrighed efter at
komme i gang. Der er dog stadig forskel på, hvor aktive eleverne er, men det viser sig, at eleverne i
bevægebåndet har et højere aktivitetsniveau, når de bliver udfordret ved f.eks. niveaudeling på tre baner,
spiludvikling med elevernes kreative ideer samt ved anderledes, ukendte og nye aktiviteter.
I fremtidens bevægebånd skal lærere og ledelse udnytte, at langt de fleste elever er ivrige efter at komme i
gang og gerne vil deltage. Samtidigt skal der gøres en ekstra indsats for at øge aktivitetsniveauet blandt de
elever, der ellers forsøger at undgå meget fysisk aktivitet. Ved f.eks. boldspil bør der være flere bolde og
flere baner, når der er mange elever. Desuden bør lærerne opstille rammer, der bidrager til udvikling hos
eleverne ved f.eks. niveaudeling, kreativitet og personlige udfordringer.
8.1.3 Diskussion og delkonklusion
Når eleverne oplever mening med deltagelsen, betyder det yderligere, at deres identitet udvikles (Wenger,
2004, s. 174). Eleverne har alle fået oplevelser, som er blevet forhandlet i relationen med de øvrige elever,
og de har opnået medlemskab i praksisfællesskabet. Der kan yderligere argumenteres for, at deres
deltagerbaner har forandret sig undervejs, da de har været perifere deltagere i de enkelte aktiviteter og
efterhånden er blevet fulde deltagere i bevægebåndet. Nogle elever har været ikke-deltagere, og andre har
været marginale deltagere. Undervejs har deltagerbanerne ydermere skiftet karakter mellem indadgående
og udadgående baner. Eleverne har samtidig opnået forskellige former for tilhørsforhold, hvor nogle har
indordnet sig, nogle har fantaseret og nogle har udvist engagement. På skolen kan der opstilles rammer,
der i endnu højere grad opfordre til identitetsdannelse og -udvikling blandt eleverne.
Mulighederne for elevernes praksis i bevægebåndet kan findes i deres engagement i de sociale
grupperinger, der desuden har ført til øget netværk i praksisfællesskabet. Samtidig har de mulighed for at
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påvirke og have indflydelse på den sociale praksis. Deres individuelle habitus spiller ind på praksis, og den
sociale habitus spiller ind på eleverne. De har været ivrige efter at komme i gang og selv været med til at
udfylde de rammer, lærerne har opstillet. Ydermere har eleverne haft mulighed for at øge deres samlede
symbolske kapital i kraft af øget kropslig kulturel og social kapital. Eleverne har også haft mulighed for at
ændre placering i praksis ved at ændre deltagerbaner i fællesskabet.
Begrænsningerne for elevernes praksis kan findes i forholdet mellem antallet af elever og lærere. Ved de
observationer hvor der har været mange elever og én lærer, har der samtidig været mange mindre aktive
elever. Desuden oplever nogle elever en begrænsning i tiden, da de tyve minutter hurtigt er overstået, og
eleverne føler ikke, at de får nok ud af det. Flere elever og lærere giver udtryk for, at bevægebåndets
varighed kunne øges til 30 minutter. En begrænsning kan også være udbuddet og valgfriheden af
aktiviteter, da eleverne ofte vælger det samme flere gange i træk, og derfor kommer de ikke bredt omkring
forskellige idrætsaktiviteter.

8.2 Tema 2: Lærernes praksis
I dette tema er der fokus på lærernes praksis og hverdag i bevægebåndet, og temaet er delt op i to
undertemaer, der handler om rammer og roller. Som i tema 1 vil hvert undertema indeholde data, analyse,
diskussion og opsamling, ligesom kapitlet afsluttes med en kort diskussion og delkonklusion.
8.2.1 Rammer for lærerne
Rammerne for lærernes deltagelse i bevægebåndet er allerede nævnt tidligere i kontekstbeskrivelsen, og i
dette afsnit beskrives den daglige praksis igennem observationer og lærernes udsagn. Da projektet er et
frikommuneprojekt, har skolen dispensation for opfyldelse af Fælles Mål (Undervisningsministeriet, 2009),
men alligevel er der meget diskussion omkring Fælles Mål og fagligheden i både medier (jf. bilag A8) og
blandt lærerne. Lærerne står over for udfordringen om at opnå faglighed og samtidig sørge for, at eleverne
bevæger sig tilstrækkeligt, så de f.eks. opfylder Sundhedsstyrelsens (www.sst.dk) anbefaling om daglig
motion blandt børn og unge.
I flere af de uformelle interviews, der blev foretaget i begyndelse af skoleåret, nævner lærerne, at de ikke
er blevet spurgt eller haft indflydelse på beslutningen om indførelsen af bevægebåndet. De fortæller, at det
er en ledelsesbeslutning og en opgave, de nu skal varetage. Det er ledelsen, der har sat rammerne for
bevægebåndet.
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”Jeg vil bare lige sige, at det ikke er noget jeg er blevet spurgt om eller har fundet
på. Det er ledelsen, der har bestemt det. Det kommer sig måske af, at de ikke
længere skal have læsebånd.” (5. september, IL2)
Dog fortæller de to kvindelige idrætslærere under interviewet i slutningen af maj måned, at de har fået
rammerne fra ledelsen og selv været med til at udfylde indholdet. De havde fået oplyst tidsrammen, og
hvilke lærere, de havde til rådighed. Her fortæller de tilmed, at de selv fandt på strukturen med gåtur og
aktiviteter.
Diskussionen omkring fagligheden er desuden kommet til udtryk i en tvivl omkring undervisningsaspektet.
En elev spørger: ”Er bevægebånd egentlig undervisning?” (E14). Helt strukturelt er idrætsundervisningen
taget af skemaet til fordel for bevægebåndet, og eleverne skal deltage, ligesom de deltager i al anden
undervisning. IL1 har senere slået fast, at det er undervisning. Der er dog flere elever, der opfatter
bevægebåndet som et frikvarter, men hvor der er mere aktivitet blandt dem.
E17: Altså, jeg tænker lidt på det som et ekstra frikvarter.
E13: Ja, det gør jeg også.
E17: Det er meget hyggeligt.
E13: Ja, sådan en ekstra pause pga. når vi spiller fodbold derovre i boldspil, så er
det noget vi gerne vil jo. Og så er det sjovt nok.
I: Så det ville være ligesom I havde lavet i et frikvarter?
E13: Ja, men vi laver bare mere måske. Sådan fysisk.
(Interview, 8. klasse)
Når eleverne ellers fortæller, hvad de laver i bevægebåndet, lyder det eksempelvis således;
”Vi tager op på stadion og spiller fodbold. Og hygger os med det […]Men mandag
og fredag, der er vi ude og gå. Der snakker vi bare. Det er cool nok.” (E5)
”Det er bare lidt forskelligt, sådan. Nu går vi om mandagen og om fredagen, og så
de andre dage, der har der været høvdingebold og så har vi bare spillet det.” (E11)
”Der har været sådan noget Just dance 3. Sådan noget med, hvor vi skulle danse.
[…]Det var sådan nogle sange, der blev lagt ind på YouTube med sådan nogle
videoer med, hvordan man danser, og så danser vi bare til det musik.” (E16)
Lærerne giver udtryk for, at de som idrætslærere savner deres idrætstimer og føler, at de har givet køb på
idrætsfaget med indførelsen af bevægebåndet. IL2 fortæller, at hun var meget i tvivl om de ville formå at
opnå det sociale aspekt i bevægebåndet, samt om det kunne opnås på 20 minutter. Dog fortæller IL1
følgende;
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”Og så kan man sige, at den sociale dimension faktisk er gået mere og mere op for
os, efterhånden som det har udviklet sig.” (IL1)
Denne udvikling af bevægebåndet kan både være en konsekvens af lærerens udfyldning af rammerne før
projektet gik i gang, af elevernes deltagelse og af lærernes daglige planlægning. Nedenfor ses citater, hvor
lærerne fortæller om den daglige planlægning.
”Der er jo en tovholder, og det har IL1 jo fuldstændig overtaget. Det var mig
tidligere. Ligesom en, der strukturer, hvad hele..eller aktiviteterne skal være jo,
ikke også. Og når det så er blevet koordineret, så må man forvente, at hver enkelt
lærer selv forbereder det, der nu skal forberedes.” (IL2)
”Ej, det er der ikke meget af, vil jeg sige. Jeg får godt nok tid til det, men øh, nej…”
(IL3)
”Jeg synes, den foregår primært før et forløb, hvor man sætter sig ned og gør sig
nogle tanker om, hvad er det jeg vil have ud af det her. Hvad er det for øvelser
eller aktiviteter jeg skal have med ind? […] …hvis der er noget taktisk eller nogle
andre overvejelser, der ikke er sådan direkte fysisk relateret, men sådan mere,
hvad går spillet ud på og hvordan, eller hvad kan det også bruges til i andre
sportsgrene f.eks. Så er det sådan noget, man tænker ind i, og jamen sådan noget
rent praktisk med at finde ud af, hvad er det for nogle ting, jeg skal bruge.” (IL4)
Ved både formelle og uformelle interviews opstod der en opfattelse af, at lærerne betragter
koordinationen imellem dem forskelligt. Enkelte lærere mener, at der først blev udpeget en koordinator i
løbet af efteråret, mens andre mener, at IL2 var det fra begyndelsen, og at IL1 overtog pga. en sygemelding.
Der var heller ikke afklaring omkring forberedelsestimer.
”Og så tænker jeg også sådan rent planlægningsmæssigt, der var det lidt kaotisk i
starten, fordi det virkede ikke som om…der var ikke styr på, hvem står egentligt for
det her, og hvem har fået tid til at gøre det, sådan det organisatoriske arbejde. At
det blev sådan lidt fælles noget, og så skulle vi holde møde hist og pist og fik vi i
grunden løn for det, og øhm.” (IL4)
LE1 fortalte dog efterfølgende, at bevægebåndet er en del af lærernes undervisning, og at hver lærer får et
fast antal forberedelsestimer hvert skoleår, hvoraf der også er afsat tid til bevægebåndet.
8.2.1.1 Rammer for lærerne – i teorien
Når lærerne i begyndelsen lægger meget vægt på, at implementeringen af bevægebåndet er en
ledelsesbeslutning, kan Bourdieus begreb om habitus bruges som argumentation for, at der er forskel på
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den gældende habitus i den sociale praksis og på lærernes individuelle habitus (Wilken, 2011, s. 48-49).
Lærernes udsagn kan betyde, at de i begyndelsen ikke er helt enige i beslutningen om at indføre
bevægebåndet. Omvendt fortæller lærerne måske blot, at det ikke er dem, der har fundet på det, og at de
lige nu indordner sig. Ifølge Wenger (2004, s. 206) er dét deres tilhørsforhold til fællesskabet, hvor de følger
den gældende dagsorden. Set i forhold til Bourdieu kan det være et problem, at habitus ikke er ensrettet
mellem social praksis og individerne. Dette fordi habitus er indlejret i kroppen, og i alt hvad individerne gør
(Bourdieu, 1979/1984, s. 466). Lærernes habitus styrer egentlig deres adfærd og deres ageren i verden og i
bevægebåndet. Når omstændighederne for bevægebåndet ikke stemmer overens med deres individuelle
habitus, kan det betyde, at der ikke er enighed omkring doxa og logikken i social praksis. Lærerne bliver
nødt til at være indforstået med og tage del i doxa og det kan være svært, hvis deres grundlæggende
habitus ikke er i overensstemmelse dermed. Dog bliver lærernes habitus undervejs påvirket af den sociale
praksis, hvilket har ført til en udvikling af deres habitus og holdninger.
Der kan desuden argumenteres for, at lærerne skal vise engagement og være motiveret for projektet. Det
er lærerne, der skal udleve projektet i praksis, hvorimod det var ledelsen, der fandt på ideen. Lærernes
forhold til projektet viser sig dog at ændre sig undervejs, da de tager mere og mere del i det. Bourdieus
(1980/1990, s. 60) begreb kan således være argumentation for, at lærernes individuelle habitus ændres og
der opnås overensstemmelse med den sociale habitus.
En af drengene spørger om bevægebåndet er undervisning, hvilket indikeret, at der er tvivl blandt eleverne,
og dermed forskel mellem elevernes individuelle habitus og den sociale habitus. Dog kan der ved de fleste
aktiviteter argumenteres for, at der foregår undervisning i bevægebåndet, men der er tilmed aktiviteter,
der ifølge eleverne minder mest om et frikvarter. Ved disse aktiviteter er opfattelsen, at der ikke er noget
egentligt formål med aktiviteten – hverken i form af undervisning, læring, bevægelse eller andre
målsætninger. Samtidig kan flere elever have svært ved at opnå mening med deres deltagelse i praksis.
Dette kan ifølge Wenger (2004, s. 70-75) skyldes, at eleverne blot deltager, men ikke opnår nogen form for
tingsliggørelse, og dermed oplever de ikke situationen som meningsfuld. Der bliver ikke sat ord på, hvorfor
eleverne skal deltage eller hvad de får ud af det. Lærerne har ydermere givet udtryk for, at de har fokus på
bevægelsen og derfor bliver idrætsfagets Fælles Mål (Undervisningsministeriet, 2009) nedprioriteret.
Fælles Mål kunne netop være med til at skabe denne tingsliggørelse for eleverne. Tingsliggørelsen bliver
yderligere nævnt i temaet omkring læring. Samlet set vil bevægebåndet i denne sammenhæng blive
betegnet som undervisning, men nogle af aktiviteterne kan ændres og udvikles, så de f.eks. lever op til dele
af Fælles Mål for idræt.
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Med afsæt i Bourdieus begreb om felter (Wilken, 2011, s. 51) kan der argumenteres for, at lærerne lige nu
er placeret mellem et skole- og undervisningsfelt der vægter faglighed, og et samfundsfelt der vægter
sundhed. Spørgsmålet er, hvordan lærerne skal takle dilemmaet om at leve op til doxa i begge felter, og om
det overhovedet kan lade sig gøre. Lærerne har flere gange fortalt, at der i det første skoleår er fokus på
den fysiske aktivitet. Når der er fundet en struktur, der virker for både lærere og elever, forsøges en
udvikling, der sikrer opfyldelse af nogle Fælles Mål.
Når eleverne fortæller om, hvad de laver i bevægebåndet, bruger de ofte ordet bare om det, der foregår.
Det kunne tyde på, at de ikke tillægger bevægebåndet særlig stor værdi og ikke ser det som undervisning.
Det kan skyldes, at eleverne ikke opfatter bevægebåndet som noget, der kræver energi og koncentration,
eller hvor de skal forberede sig i forvejen. Eleverne ser muligvis bevægebåndet som noget, de blot skal
deltage i, og en elev fortæller i interviewet, at bevægebåndet er noget der bare sker.
Lærernes deltagelse i praksis kan være styret af deres engagement, som blandt andet kommer til udtryk i
planlægningen i lærergruppen. Trods tvivl har de tid til forberedelse, og derfor kan der foregå mere
struktureret planlægning og sparring indbyrdes. Det må dog være svært for lærerne at planlægge
bevægebåndet, når de skal følge formålet om at øge læringen i de øvrige fag. En forventningsafstemning og
afklaring om mål kunne være en løsning. Disse kunne handle om elevernes læring og være inspireret af
Fælles Mål i idrætsfaget. Samtidig vil dette give lærerne noget at arbejde videre med, når og hvis
dispensationen udløber, og de igen skal opfylde Fælles Mål. Hvis det er meningen, at skolen vil bevare
bevægebåndet, bliver de nødt til at optimere indholdet, således at det lever op til de gældende krav til
idrætsfaget. Alternativet er at gå tilbage til de obligatoriske to timers idræt om ugen, men det har både
lærere og ledelse flere gange nævnt, at de meget nødigt vil.
8.2.1.2 Rammer for lærerne – opsamling
Selvom lærerne i begyndelsen virker modvillige, da bevægebåndet ikke er deres egen beslutning, ender de
med at opnå ejerskab og udvise engagement for projektet. De udfylder de opstillede rammer og deltager i
bevægebåndet. De forsøger langt hen ad vejen at få eleverne til at opfatte bevægebåndet som
undervisning, men der er trods det stadig en stor del af eleverne, der ser bevægebåndet som et ekstra
frikvarter. Dette kan skyldes, at eleverne ikke opnår en tingsliggørelse med deres deltagelse og dermed ikke
oplever bevægebåndet som meningsfuldt. En anden forklaring kunne være bevægebåndets korte varighed,
der minder mere om længden på et frikvarter, end om længden på en undervisningslektion. Dog er både
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lærere og elever enige om, at den sociale dimension har betydet meget, men hvis målet er at opnå
faglighed, kræver det planlægning mellem lærerne.
Der bør fra skolens side opstilles klarere rammer for lærernes arbejde i fremtidens bevægebånd. Dette
være sig tydelighed omkring forberedelsestid, hvor lærerne samtidig kan opstille forventninger til, hvordan
de i samarbejde vil udfylde disse rammer. Struktureret planlægning og udvikling af indholdet i
bevægebåndet kunne være en målsætning blandt lærerne, hvilket formentligt vil give eleverne en
opfattelse af undervisning, hvor formålet er, at de skal lære noget, og ikke blot lave noget.
8.2.2 Lærerroller
Lærernes rolle og ageren i bevægebåndet har været i fokus i dette casestudie. Lærerne fortæller her,
hvordan det er, at være lærer i bevægebåndet:
”Jeg synes det er dejligt. […]...det er også fordi, jeg er udskolingslærer, og har med
lige præcis de elever som det drejer sig om at gøre, så for mig er det sådan lidt et
pusterum, hvor jeg får mulighed for, sådan lidt uhøjtideligt, at […] komme omkring
nogle elever. […]…det bliver sådan lidt mere ligestillet, frem for at det bliver sådan
i undervisningsøjemed.” (IL1)
”Jamen det er faktisk rart. Der er ikke så meget af det der bøvl man har med
omklædning, og folk, der ikke vil i bad og noget, fordi de går ikke i bad, så det er jo
dejligt nemt på den måde. Vi har jo altid de der, som ikke synes det er sjovt at
bevæge sig, og øh, de burde jo vælge gåturen, og det er ikke altid de gør det, og så
har vi nogle, der står og hænger, og dem er vi altså ikke sluppet for på den, ved
denne her måde at gøre det på.” (IL3)
IL3 giver udtryk for, at det er rart at være lærer, fordi de slipper for nogle konflikter og problemstillinger.
Dog nævnes det, at der stadig er kontroverser med elever, der ikke er lige så engagerede og aktive som
flertallet. IL1 giver udtryk for en øget ligestilling mellem lærere og elever, og at der er forskel på hendes
rolle i bevægebåndet og i anden undervisning. I første del af skoleåret havde lærerne planlagt en fælles
aktivitet for alle overbygningseleverne hver mandag, hvor én lærer stod for undervisningen. Nedenfor ses
en kort beskrivelse af, hvordan det foregik, da IL1 stod foran alle eleverne;
Kl. 10.50 fløjter IL1. Hun råber: ”Hør lige efter. Vi går ud i den store rundkreds”.
Hun forsøger at tage nogle elever i hænderne, men de undviger hende. Hun får fat
i nogle andre, og der begynder at dannes en rundkreds. Der er stadig meget snak
og larm. De begynder at stille sig helt ud til kanten af hallen. Ud til banderne.
”Kom nu”, råber IL1. Lidt højere: ”Egtved skole prøv lige at tie stille og kig her op.
Hør lige efter. Hvem er det, der stadigvæk snakker?”(14. november)

Side 59

Bevægelse og Bevægelse og idræt i folkeskolen
Et casestudie om ”bevægebåndet” – daglig bevægelse i skolen
Signe Asferg Andersen
Efter et halvt år ændrede lærerne strukturen, således at eleverne i stedet skulle gå turen to gange om ugen.
Ved de øvrige aktiviteter er der enkelte gange observeret et tæt forhold mellem lærer og elever, hvor
eleverne i nedenstående eksempel lytter opmærksom til IL4;
IL4 stopper drengene, da han ser, hvordan de træder på hinanden. Drengene
samler sig rundt om IL4, som har fået en af drengene til at lægge sig ned på knæ.
Han fortæller, at man aldrig må træde midt på ryggen, for der er man ikke særlig
stærk, og ryggen kan brække, hvis der kommer en stor dreng og træder på en lille
dreng. Han fortæller, at man skal træde op langt nede på lænden eller oppe ved
skuldrene.[…] Drengene stod tæt omkring IL4, og lyttede opmærksomt. De kiggede
på, hvad IL4 gjorde og nikkede, da han viste de forskellige steder at lægge
belastningen. (17. april)
Nedenfor ses et eksempel på, hvordan det sociale forhold mellem lærer og elever fører til en positiv
stemning i lokalet. Det er et uddrag om den oplevede stemningen, hvor der desuden ses et mere ligeligt
forhold mellem lærer og elever;
Der er en god stemning i lokalet. IL2 har smil på læben og glimt i øjet. Hun holder
øje med eleverne, og kommenterer, hvis de ikke laver noget. […] Blinker med det
ene øje. Det er ikke sådan overvågning, eller sure bemærkninger. Der er en
løssluppen stemning. Der jokes og de hygger sig, er mit indtryk! (22.marts)
Som nævnt i det forrige undertema omkring rammer, har både lærere og ledelse givet udtryk for, at de
nødigt vil tilbage til den almindelige idrætsundervisning. Dette skyldes, at lærerne selv er blevet glade for
bevægebåndet, og flere lærere fortæller, hvordan de gerne vil deltage lige som eleverne;
”…hvis det er noget jeg sådan, ja, jeg selv har budt ind med, som jeg synes er
skægt, så er det noget af det, der kan lade batterierne op […] og så er de jo glade
og engagerede og i fuld gang, og griner og sådan noget, og tit, altså de er jo så
store, at jeg et langt stykke hen af vejen godt kan lege med, og det er jo også fedt.
[…] …man kommer op og får sig rørt jo, og det er altid godt. Få grinet lidt og
sådan, få slappet af, får hovedet ud af skolerammerne og så bare ellers få lov at
være barn igen, hvis man kan kalde det det.” (IL4)
”…det er et fag jeg godt kan lide at have” (IL3)
”…for mit vedkommende, har jeg synes, det har været dejlig at skulle ud og have
noget frisk luft. Faktisk lige meget, hvordan vejret har været.” (IL2)
”…jeg har på intet tidspunkt egentlig syntes det var træls. Jeg synes, selve det der
med, det har virkelig været sådan en hyggelig ting egentlig uanset næsten
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egentlig, hvad vi har lavet.[…] Ja, og vi har selv fået frisk luft til hovedet, og set
dem i nogle andre situationer. Og plus, så synes jeg for skolen om at gøre, har vi
fået mere tilfredse elever egentlig. Jeg synes, det har gjort noget for dem. Det der
med, at de faktisk har fået mulighed for lige…at de bliver tvunget til at komme op
af stolene og komme ud og af sted og har..de har bare fået en eller anden social
gevinst ud af det, det synes jeg de har.” (IL1)
Ydermere er der observeret meget energi og aktivitet blandt eleverne ved de aktiviteter, hvor lærerens
deltagelse har været tydelig. IL4 nævner, at bevægebåndet kan lade batterierne op, hvis det er en aktivitet,
han brænder for. Han har stået for styrketræning i gymnastiksalen, og her har eleverne været i gang, og
aktivitetsniveauet har været højt. Omvendt er der observeret situationer, hvor lærernes engagement i
mindre grad er kommet til udtryk, og hvor eleverne udviser en anden form for deltagelse.
De er rigtig mange på rundbold, og derfor også mange, der står stille. […]De to
lærere står med armene over kors og hænderne i lommen. […] To drenge ligger og
slås, for sjov, tror jeg. Nogle andre råber ”Dommer!” ud til mig, men jeg siger ”jeg
er ikke dommer”. HVOR ER LÆREREN? Der er to lærere ved hvert af de andre
steder. (23. august)
En dreng og en pige står med hænderne i lommen. Pigen står med sin mobil.[…]
Læreren står og hænger hen over banden. (9. februar)
I forlængelse af at flere lærere nævner, at de gerne selv vil deltage i bevægebåndet, giver IL1 udtryk for sin
ambition og oplevelse af lærernes deltagelse, energi og engagement i bevægebåndet;
”…altså jeg vil synes, det kunne være rigtig dejligt, hvis det var sådan over hele
linjen, at uanset, hvad det var, man havde, om det var boldspil eller dans eller
spinning, eller hvad det var, at lærerne egentlig var med…[…] Men jeg synes også,
at man ser, at langt de fleste af de bevægebåndslærere, der er inde over faktisk
nyder lige at komme ud selv og lige at gå turen eller selv at være med til at lege
lidt rundt omkring.” (IL1)
De øvrige lærere giver hende til dels ret, men fortæller også, at hvis det f.eks. er boldspil, hvor eleverne er
selvkørende, har man en form for opsynsrolle, eller man deler hold og er dommer. IL2 fortæller, at hun
forbinder det mere med undervisning, når hun har haft dans eller spinning, fordi hun da står foran eleverne
og skal instruere.
8.2.2.1 Lærerroller – i teorien
Som det ses i lærernes citater, oplever de deres rolle som værende anderledes i bevægebåndet, end når de
underviser i andre fag. Forholdet til eleverne er mere ligesindet i bevægebåndet, og der er tættere

Side 61

Bevægelse og Bevægelse og idræt i folkeskolen
Et casestudie om ”bevægebåndet” – daglig bevægelse i skolen
Signe Asferg Andersen
relationer mellem lærer og elev. Dette kan betyde, at lærerne mister noget af deres autoritet og kapital
(Wilken, 2011, s. 58). Der er ikke længere samme grad af autoritet, og spørgsmålet er, om det har positiv
eller negativ betydning for lærerne. De kan have mistet noget institutionaliseret kulturel kapital, men
omvendt har de fået et andet socialt forhold til eleverne, og dermed her de øget deres sociale kapital. Der
er altså sket en omveksling af lærernes symbolske kapital (Bourdieu, 1997/2000, s. 242). Dette kan betyde,
at der fra nogle elevers side udvises mere respekt, fordi de har set deres lærere i andre situationer, mens
andre elever kan miste respekten for læreren, fordi han eller hun ikke længere er hævet over eleverne, og
samtidig er relationen mere ligeværdig. Et eksempel på at vekslingen i kapitalformer hos lærerne kan have
ført til noget negativt kan ses i det tidligere uddrag, hvor én lærer står overfor alle overbygningens elever.
Her havde idrætslæreren svært ved at skabe ro, og eleverne lyttede ikke til, hvad hun sagde. Det kan
muligvis betyde, at det er sværere at være lærer overfor mange elever, da der er brug for autoritet.
Omvendt kan det være nemmere at nå ud til en mindre gruppe elever, da de sociale relationer bidrager til
at fange elevernes opmærksomhed. Dette kom til syne i gymnastiksalen, hvor drengene samledes omkring
IL4, der gav et kort teoretisk oplæg om kroppens anatomi. Her har den sociale relation mellem lærer og
elev ført til, at drengene lyttede meget koncentreret og opnåede ekstra udbytte med bevægebåndet. De fik
desuden tingsliggjort noget af deres deltagelse, og dermed har de forhandlet og opnået mening (Wenger,
2004, s. 66). I uddraget fra spinninglokalet blev den positive stemning blandt IL2 og eleverne beskrevet. Her
kan der være tale om, at IL2 har opnået en positiv øget kapital. Hun deltager aktivt, og hendes kropslige
kulturelle kapital kan være øget sammenlignet med, når hun står som lærer foran tavlen. Lærerne bevæger
sig sammen med eleverne hver dag, og den kropslige kapital bliver formentlig øget og bliver samtidig en
kropsligt forankret del af habitus (Bourdieu, 1984/1993, s. 86).
Med afsæt i ovenstående data kan der argumenteres for, at lærernes engagement i bevægebåndet er med
til at præge praksisfællesskabet (Wenger, 2004, s. 90-91). Når lærerne har udvist glæde og engagement,
har det smittet af på eleverne. Hvis engagementet fra lærerne har været mindre synligt, har elevernes
engagement ligeledes været mindre synligt. Selvom lærerne kan have mistet noget magt og kapital, kan der
alligevel være tegn på, at eleverne efterligner lærernes deltagelse. Der er vist eksempler på, at elevernes
deltagelse kan afspejles i lærernes attitude, og derfor kan der være tale om, at det er lærerne, der
bestemmer dagsordenen i bevægebåndet og dermed er ortodokse (Bourdieu, 1984/1993, s. 73).
Forskelligheden i lærernes holdning til og syn på deres egen aktive deltagelse i bevægebåndet kan forklares
med Wengers begreb om forhandling af mening samt gensidigt engagement. Wenger nævner, at deltagere
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i et praksisfællesskab bidrager med engagement, men der kan godt være forskellighed i et sådant
engagement (Wenger, 2004, s. 92-93). Det betyder, at hver enkelt deltager lægger noget forskelligt i sin
deltagelse i praksisfællesskabet, hvilket kommer til udtryk gennem deres unikke identiteter. Lærere og
elever har alle en unik placering i fællesskabet, hvor de har skabt relationer til hinanden trods
forskelligheder. Gensidigt engagement fører ikke til homogenitet, og der kan sagtens være uenigheder i et
praksisfællesskab som det f.eks. ses blandt lærerne i bevægebåndet. Det er dog nævneværdigt, at der alt
andet lige er mere aktivitet blandt eleverne, når lærerne ligeledes er fysisk aktive.
Der er tegn på, at der i løbet af projektet er sket en udvikling med lærernes identitet (Wenger, 2004, s.
174). Lærerne har deltaget i et praksisfællesskab, hvor de med hinanden og med eleverne har forhandlet
mening. De har ligeledes forhandlet oplevelser og samtidig opnået medlemskab af et praksisfællesskab
sammen med eleverne, som de ellers ikke tidligere har været en del af. Der kan argumenteres for, at lærere
og elever har skabt et praksisfællesskab sammen, hvor de med forskelligt engagement har forhandlet en
fælles virksomhed og opnået fælles ressourcer.
8.2.2.2 Lærerroller – opsamling
Lærerne oplever, at deres rolle har ændret sig undervejs i bevægebåndet, og samtidig er rollen anderledes
sammenlignet med de øvrige timer i skolen. Med Bourdieus begreb om kapital kan det siges, at lærerne
oplever en veksling i kapitalformer som kan få både positive og negative betydninger. Forholdet mellem
lærer og elev er blevet mere jævnbyrdigt, og de er kommet tættere på hinanden i deres fælles praksis. De
individuelle habitus har påvirket praksis, og omvendt har den sociale praksis sat aftryk på deltagerne og
deres habitus. I analysen blev der argumenteret for, at elevernes engagement kan afspejles i lærernes
engagement, og at der derfor er tegn på, at lærerne stadig har så meget kapital og indflydelse, at det er
dem, der sætter dagsordenen og har indflydelse på den gældende doxa i praksis.
I fremtidens bevægebånd kan der være særlig opmærksomhed på den rolle, lærerne har. Skolen kan
udnytte, at der er opstået et andet socialt forhold mellem lærere og elever og opfordre til udvikling af det
praksisfællesskab, som deltagerne sammen har skabt. Når både lærere og elever er medlemmer af det
samme praksisfællesskab, kan der opstå nye fælles oplevelser og læringssituationer, der kan være med til
at danne og udvikle elevernes og lærernes identitet.
8.2.3 Diskussion og delkonklusion
Der er tegn på, at lærernes tilhørsforhold (Wenger, 2004, s. 201) har ændret sig undervejs, da de i
begyndelsen har indordnet sig under ledelsens beslutning om bevægebåndet. Derefter har lærerne brugt
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fantasi, hvor de har skabt nye billeder af, hvordan bevægebåndet skulle organiseres og udvikles, hvilket
samtidig har været meningsskabende for lærerne. Sammenlignet med Bourdieus begreb er lærernes
habitus udviklet, således at projektet får en samlet social habitus, der er afgørende for praksis (Bourdieu,
1980/1990, s. 60). Fantasi som tilhørsforhold er en kreativ proces, der opstår i socialt samspil, og som giver
en fælles oplevelse. Det kan derfor være igennem fantasi, at lærerne formår at udfylde de rammer, ledelse
har opstillet. Det tredje tilhørsforhold er engagement, hvor lærerne deltager i en vedvarende meningsforhandling, og derigennem danner baner og udvikler praksishistorier. Her har lærernes rolle ændret sig
inden for de rammer, der har været for bevægebåndet.
Lærernes deltagerbaner indenfor rammerne har vekslet mellem indadgående og udadgående (Wenger,
2004, s. 180), hvilket er kommet til udtryk i de forskellige roller. Lærerne har været fulde deltagere, når de
har været med i aktiviteten, mens de har været marginale deltagere, når eleverne er gået i gang af sig selv.
På gåturen er lærerne nærmere perifere deltagere, da de går turen den modsatte vej, og er ikke på samme
måde en del af praksisfællesskabet.
Et andet begreb, der spiller ind på lærernes identitet, er Wengers (2004, s. 184) neksus af multipelt
medlemskab. Det betyder, at lærerne er medlem af flere praksisfællesskaber, og det essentielle er, at de
formår at bevare den samme identitet i de forskellige fællesskaber. Identiteten vil blive påvirket af de
forskellige praksisser, vi som mennesker deltager i, men vi ændrer ikke identiteten radikalt, hver gang vi
indtræder i en anden praksis. Lærernes roller og identitet kan blive påvirket af praksisfællesskaber med
eleverne, hinanden, de øvrige lærere på skolen og med ledelsen.
Mulighederne for lærernes praksis er opnåelse af et andet forhold til eleverne. De opnår en øget social
kapital, og dermed skaber de et mere ligeligt forhold til deres elever. Samtidigt har lærerne mulighed for at
deltage i praksis på lige fod med eleverne, og de opnår dermed en øget kropslig kulturel kapital. I denne
sammenhæng giver bevægebåndet lærerne en mulighed for at præge doxa i den sociale praksis og være
frontløbere til f.eks. deltagelse og højt aktivitetsniveau. Desuden har lærerne mulighed for at deltage i
forskellige praksisfællesskaber og udnytte et multipelt medlemskab, hvor deres identitet udvikles uden at
ændres radikalt.
Begrænsningerne for lærernes praksis skal findes i de situationer, hvor lærerne mister kapital og autoritet.
Lærerne kan opleve, at forholdet til eleverne bliver for ligesindet, og dermed har de svært ved at sætte sig
igennem. Samtidig oplever lærerne en begrænsning i bevægebåndets tidsramme, da de ikke opnår samme
faglige niveau, som de gjorde i idrætstimerne. Flere elever opfatter til tider bevægebåndet som et ekstra
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frikvarter, hvor tidsrammen gør, at lærernes rolle kommer til at minde om en opsynsrolle mere end en
egentlig lærerrolle. Begrænsningen skal ligeledes findes i graden af undervisning og dermed tingsliggørelse
af elevernes deltagelse.

8.3 Tema 3: Læring
I dette afsnit gives et indblik i det syn casens deltagere har på læring. Det være sig både lærere, elever og
ledelsen på skolen. Der argumenteres ydermere for, hvornår der i casen reelt er tale om læring hos
eleverne. De to undertemaer om syn på og reel læring, vil hver især indeholde datafremstilling, analyse,
diskussion og en opsamling. Kapitlet afsluttes med en delkonklusion.
Når læring umiddelbart hverken er synlig eller målbar, kan den være svær at forholde sig til. Jeg vil dog
alligevel behandle emnet, da bevægebåndet er et projekt i folkeskolen, som netop har det formål, at
eleverne opnår læring og dannelse (www.retsinformations.dk). Samtidig er idrætsfaget på caseskolen
erstattet af bevægebåndet, og derfor var der i begyndelsen en forventning om, at skolen skulle leve op til
Fælles Mål for idræt. Dog har skolen som nævnt dispensation herfor, og lærerne anvender ikke Fælles Mål i
planlægningen. De giver alligevel udtryk for, at bevægebåndet har mistet faglighed sammenlignet med
idræt, og jeg vil således undersøge om læring er eller kan blive et emne i bevægebåndet.
8.3.1 Syn på læring
I dette underafsnit fremlægges elevers og læreres syn på læring, samt rammer og omstændigheder for
læring i bevægebåndet. Både lærere og elever giver udtryk for, at læring betyder at lære noget nyt, som
f.eks. tilegnelse af nye færdigheder, nye spil eller nye lege. En idrætslærer fortæller kort, om hans syn på
læring i bevægebåndet i begyndelsen af skoleåret:
”Midtergruppen må gerne presses lidt, for det er ved udfordringen, at de
koncentrerer sig bedst og lærer mest”. (IL4, 5. september)
Han giver samtidig udtryk for, at han er opmærksom på niveauforskellen blandt eleverne, da han gerne vil
udfordre dem for at øge deres koncentration og læring i bevægebåndet. Flere lærere fortæller, at de
hovedsagligt fokuserer på, at eleverne skal bevæge sig så meget som muligt. I interviewene blev idrætslærerne spurgt, om de følte, at eleverne lærte noget i bevægebåndet. De svarede i første omgang, at
eleverne ikke lærte noget, men kom alligevel i tanke om nogle episoder, hvor der var tale om læring hos
eleverne. Nedenfor ses et typisk svar fra lærerne på, om eleverne har opnået læring.
”Så skal det være det der man ikke kan se. Det sociale. Men det kan man jo ikke
måle. […] man kan ikke sige, at ”ej, hvor de lærer meget” […] De er måske nok
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blevet bedre til nogle ting. Altså nu tænkte jeg på nogle af de der piger, der
spillede det der ultimate med frisbees. Jamen det kan da godt være, at efter 14
dage med det, at de er blevet bedre til at kaste med frisbee’en.” (IL2)
Nogle af de øvrige idrætslærere fortæller, at eleverne som oftest bliver præsenteret for kendte spil eller
lege og mener, dette skyldes den manglende læring. Dog nævner en idrætslærer, at idrætsundervisningen i
overbygningen også typisk ville være kendte spil, men at de her ville have mere tid og dermed mulighed for
at foretage undervisning, hvor eleverne kunne øve og forbedre sig. En anden idrætslærer fortæller, at
vedkommende i enkelte tilfælde har oplevet undervisningsmæssige sekvenser i bevægebåndet, men at det
ellers er kendte spil, der bliver præsenteret. Flere idrætslærere udtrykker, at der især i danseaktiviteterne
har været tale om undervisning, og at eleverne her har opnået læring, fordi det var en dans, de i forvejen
ikke kendte.
”…men altså fodbold og dødbold og stikbold, og hvad der ellers er, det kender de
jo i forvejen, så det er der ikke meget nyt i […]…men nu sidder jeg og tænker, fordi
de har jo også haft, øh, et emne, der hedder gamle lege, og der har der jo også
været noget nyt i det, så det er måske mere det her boldspil, som der ikke er så
meget nyt i.” (IL3)
Flere elever fortæller, at de har spillet ”ballebold”, hvilket også idrætslæreren erindrer, og nævner, at der
her var tale om et nyt spil. Kort efter fortæller han følgende;
”Jo jo, der skulle de lære reglerne og så videre, men det er jo ikke et…altså, det er
jo ikke noget de kan bruge ellers, for der skal man jo have det der udstyr til, men
det er da rigtigt, at det var et nyt spil, vi havde fat i der.[…] Jeg sad lige og tænkte
på de der waveboards vi havde fat i. For der var jo selvfølgelig også noget nyt, så
det er måske noget vrøvl, at de ikke lærer noget!” (IL3)
Enkelte idrætslærer nævner, at læring er svær at måle, men at eleverne lærer noget hver dag i skolen.
Flertallet udtrykker dog, at der er behov for at øge bevægebåndets varighed, hvis eleverne skal opnå
læring, og hvis det skal italesættes overfor dem. Dog er en enkelt idrætslærer af en anden og
bemærkelsesværdig holdning, da han ikke mener, at eleverne skal lære noget i bevægebåndet, fordi det
handler om at bevæge sig og være glad.
”For det er også det, der er tid til. Og det er det…det er selvfølgelig derfor jeg
plædere for at selvfølgelig skal vi begge dele (både idræt og bevægebånd, red.),
for gu fanden skal de lære noget. Det synes jeg bestemt også, at der er nogen, der
gør. Når først de er selvkørende i en aktivitet, så kan man nemlig gå rundt og

Side 66

Bevægelse og Bevægelse og idræt i folkeskolen
Et casestudie om ”bevægebåndet” – daglig bevægelse i skolen
Signe Asferg Andersen
prikke nogle på skulderen og sige ”prøv at høre, har du tænkt over sådan og
sådan”, og netop også måske lidt taktisk, eller anatomi og noget. Nu ved jeg, det
jeg selv har haft med at gøre, specielt i gymnastiksalen her de sidste måneder, der
er jeg helt 100 på, at der har de lært en del. Om ikke andet så om deres egen krop,
og hvordan den hænger sammen…” (IL4)
IL4 gav i interviewet udtryk for, at han ser idræt og bevægebåndet som værende to meget forskellige
elementer, hvor bevægebåndet skal være sjovt med meget bevægelse, mens idræt skal indeholde faglighed
og læring hos eleverne.
Ledelsens svar på spørgsmålet, om eleverne lærer noget, ligger tæt op ad lærernes svar. De to ledere
mener generelt ikke, at der er tid til fordybelse og læring af teknikker i bevægebåndet. Dog nævner de
alligevel, at eleverne godt kan lære noget. Det kunne være ved dans eller ved styrketræningsaktiviteten i
gymnastiksalen. Her mener ledelsen, at elever lærer nogle teknikker til bestemte øvelser, og ved
danseaktiviteten har de lært nogle bestemte trin samt at bevæge sig til musikken. Ledelsen nævner, at
lærerne ikke går ind ved en boldspilsaktivitet og lærer eleverne at bevæge sig i forhold til spillet, eller
underviser i bestemte teknikker i spillet. De to ledere mener, at der i højere grad er tale om vejledning end
egentlig undervisning.
Eleverne har forskellige syn på læring i bevægebåndet, og det kommende undertema beskriver situationer,
hvor eleverne selv udtrykker, hvad de har lært. Dog er det her nævneværdigt, at en elev stiller følgende
spørgsmål omkring læring;
”Hvad er det man skal lære? […] Er det at lære noget fagligt?” (E14)
En anden elev fortæller, at hun er i tvivl omkring intentionen om læring i bevægebåndet;
”Jeg kan ikke rigtig tænke på noget sådan. Jeg vil ikke sige, at det er forsømt, men
jeg ved ikke lige, om man burde sådan have været bedre til [noget].” (E18)
Under interviewene blev eleverne spurgt, om de følte, at de lærte noget i idræt, hvor der er opstillet en
målsætning i form af Fælles Mål. Her svarer flere elever, at de lærte nogle nye spil og lege, men en enkelt
elev giver følgende svar;
”Ja, men vi var også yngre, så nu har vi jo lært det.” (E1)
Både lærere og elevers syn på læring har bl.a. vist sig at være defineret som læring af noget nyt som f.eks.
nye og ukendte spil eller lege. Særligt lærerne giver desuden udtryk for, at der ikke er tid nok til at opnå
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læring i bevægebåndet. De giver udtryk for, at de skal prioritere mellem at opstille rammer for læring og at
opnå meget bevægelse hos eleverne. Sidstnævnte har haft størst fokus blandt lærerne i bevægebåndet.
8.3.1.1 Syn på læring – i teorien
Lærerne fortæller i første omgang, at eleverne ikke lærer noget i bevægebåndet, men nævner alligevel
eksempler på læring senere i interviewene i form af nye spil og lege. Dette kunne tyde på, at lærerne
forbinder læring med noget nyt som f.eks. teknikker, færdigheder og regler, og ikke med sociale og
personlige kompetencer. Derudover nævner den ene idrætslærer, at de prøvede et nyt spil, men at det ikke
var noget, de ellers kunne bruge. Her tyder det på, at hans definition på læring ydermere er noget, eleverne
kan bruge i andre sammenhænge, end blot i undervisningssituationen. Hvis læring kun er noget nyt, eller
kun er noget, elever kan anvende i andre sammenhænge, kan det tyde på, at lærerne har et forholdsvist
snævert syn på læring, hvilket ikke stemmer overens med Wengers syn på læring, hvor ”…alt det, vi
foretager os, er læring.” (Wenger, 2004, s. 116).
Ifølge Wenger er der tale om læring i praksis og læring i et socialt perspektiv (Wenger, 2004, s. 14-15). Hvis
han så bevægebåndet, ville han måske ikke se andet end læring blandt elever og lærere. ”Det ligger
allerede i praksis, at medlemmer interagerer, laver ting sammen, forhandler nye meninger og lærer af
hinanden – det er sådan, praksisser udvikler sig.” (Wenger, 2004, s. 123). Eleverne deltager i bevægebåndet
som praksis hver dag, og de opnår erfaring igennem deres deltagelse. Wenger betegner netop læring som
et samspil mellem erfaring og den sociale verden. Som nævnt i teoriafsnittet bruger Lave & Wenger (2003,
s. 18) udtrykket situeret læring, hvilket er det, der kommer til syne her, hvor eleverne opnår læring i en
bestemt kontekst. Dog kan der argumenteres for, at der ikke tale om kontekstafhængig læring, som kun
kan bruges i bevægebåndet. Eleverne kan opnå læring i den sociale praksis, som kan overføres til andre
sociale praksisser, og som er med til at danne elevernes identitet (Wenger, 2004, s. 174 og 184-187).
Flere udsagn fra lærerne tyder på, at læring ses i en tæt relation til undervisning. Flere idrætslærere
nævner, at danseaktiviteterne minder mest om en traditionel undervisningssituation med en lærer foran
sine elever. Her underviser læreren i en dans, hvor der er en forventning om, at eleverne lærer dét, som
læreren viser. Ifølge Wenger er der ikke lighedstegn mellem undervisning og læring, da ”Megen læring
finder sted uden undervisning, og faktisk finder der megen undervisning sted uden læring.” (Wenger, 2004,
s. 302). Det interessante er, at flere lærere fortæller, at eleverne ikke opnår læring i bevægebåndet, fordi
der ikke er tale om decideret undervisning. At lærerne muligvis sætter lighedstegn mellem læring og
undervisning kan betyde, at deres syn på formålet med skolen er, at eleverne skal modtage undervisning.
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Det kan være naturligt, at lærerne har denne opfattelse, da det er sådan deres hverdag og praksis ser ud.
Dog vil et bredere perspektiv på læring inddrage andre aspekter, hvilket kan udfolde læringsbegrebet til
også at indeholde sociale og personlige kompetencer, og dermed vil formålet med skolen blive læring frem
for undervisning.
Eleverne sammenligner ikke på samme måde undervisning og læring, men deres syn på læring ligner til dels
lærernes syn på læring. Eleverne fortæller om læring i forbindelse med, at de har lært et nyt spil eller en ny
færdighed. Når pigen fortæller, at eleverne var yngre, da de havde idræt, og at de derfor har lært det, de
skal, kan der argumenteres for, at hun ligeledes ser læring som nye færdigheder eller nye aktiviteter. Heller
ikke eleverne har den opfattelse, at de opnår læring igennem deltagelse i praksis. Dette kan desuden
skyldes, at deres syn på læring vil være påvirket af deres engagement i praksis, da de kan have det ligesom
deltagerne i følgende citat fra Wenger (2004, s. 115): ”En af grundene til, at de ikke opfatter deres arbejde
som læring, er, at det, de lærer, er deres praksis.” Deres praksis kan fylde så meget for dem, at de ikke
opfatter, at der tilmed er tale om læring. Dette fænomen blev desuden tydeliggjort under interviewet med
eleverne, hvor de ligeledes først fortalte, at de ikke synes, at de lærte noget. Ved nærmere fokusering og
uddybning kunne de alligevel nævne nogle situationer, hvor de havde opnået læring ved enten at kunne
noget nyt eller vide noget nyt sammenlignet med, da de ikke havde bevægebånd. Praksis kan være en så
integreret del af deres habitus (Wilken, 2011, s. 47), at læringen i praksis ikke er noget, de tænker over eller
kan sætte ord på.
Samtidig er det interessant at kaste et blik på hvilke rammer, lærerne har opstillet for elevernes læring. Når
lærerne ikke kan kontrollere, styre eller designe læring (Wenger, 2004, s. 255), kan de blot opstille
omstændigheder for læring og opfordre til, at eleverne handler inden for disse rammer. Her må der givetvis
være forskel på at kaste en bold på banen og lade eleverne spille kamp eller at stille krav til eleverne om
indøvning af en bestemt finte eller løbebane i forhold til spillet. Der kan her argumenteres for, at eleverne i
højere grad opfatter det som læring, når de kan øve sig på bestemte færdigheder, men omvendt er der
større fokus på social læring ved deltagelse på et hold. Her kan de elever med mest erfaring og som er i
besiddelse af flest færdigheder, hjælpe de mindre erfarne elever, hvilket dermed kan betyde, at alle opnår
læring i den sociale praksis, både ved at tilegne sig læring og ved at lære fra sig. En løsning kunne være, at
eleverne først øver forskellige færdigheder, således at alle har en forudsætning for at deltage i spillet og
samtidig har følt, at de har opnået læring. Herefter spiller de på hold imod hinanden, hvor den sociale og
situerede læring ville være i fokus.
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Ledelsen fortæller, at lærernes rolle minder mere om vejledning end egentlig undervisning, hvilket kan
være tegn på, at lærerne er aktive deltagere i praksisfællesskabet (Wenger, 2004, s. 90), og at deres
deltagelse er integreret i elevernes praksis. Lærerne er ligesom eleverne medlem af praksisfællesskabet,
hvor de kan agere som erfarne deltagere og derigennem videreformidle deres oplevelser og erfaringer.
Både elever og lærere giver udtryk for, at læring er nye spil eller færdigheder, men Wenger (2004, s. 246)
mener det modsatte: ”Læring er ikke blot ophobning af færdigheder og information, men en tilblivelsesproces.” Her er der tale om, at læring er udvikling af identitet, hvilket også kan gøre sig gældende i et
holdspil som nævnt ovenfor. Her er både erfarne og mindre erfarne elever deltagere i praksisfællesskabet,
og begge parter kan opnå læring og identitetsudvikling gennem deres deltagelse.
Den form for læring som eleverne kan opnå, kan med Rønholt & Peitersens (2000, s. 98ff) begreber kaldes
handlekompetencer. Det være sig kropslige og idrætslige samt personlige og sociale kompetencer. Det er
kompetencer, der handler om, at eleverne lærer at begå sig i verden. De kropslige kompetencer minder om
den form for læring, som både lærere og elever i casestudiet udtrykker, nemlig kropslige færdigheder. De
idrætslige kompetencer handler om at kende til idrætskultur og kunne agere i forskellige spil indenfor
bestemte regler og teknikker. De kropslige kompetencer er nødvendige, for at de idrætslige kompetencer
kan udvikles. De personlige kompetencer indebærer følelser og intellekt som ikke kan isoleres fra hverken
de sociale eller kropslige kompetencer. Det kan med andre ord betyde, at identiteten udvikles i social
praksis, hvor man opnår kompetencer indenfor bestemte idrætskulturer. Elevernes deltagelse i
bevægebåndet som praksisfællesskab kan sammenlignes med deres fremtidige deltagelse i verden. Her skal
de interagere med andre mennesker og løse opgaver med de færdigheder, de tidligere har lært. De skal
altså opnå almene handlekompetencer, som de senere får brug for.
8.3.1.2 Syn på læring – opsamling
Selvom lærerne og til dels eleverne i første omgang har en opfattelse af læring som noget nyt og som
noget, der kan bruges i andre situationer, er der alligevel argumenter for, at eleverne har opnået læring i
praksisfællesskabet. De har deltaget i en social praksis og derigennem opnået erfaring i verden. Dog kan der
være tale om, at eleverne ikke opfatter denne deltagelse i praksis som læring, fordi praksis og habitus er så
forankret i hinanden, at den læring, de opnår, opleves som en naturlig del af deltagelsen i praksis. Samtidig
tyder noget på, at lærerne forbinder undervisning og læring samt bruger den manglende undervisning som
argument for elevernes manglende læring. Lærernes rolle i bevægebåndet kan minde mere om vejledning
end traditionel undervisning, hvilket kan skyldes lærernes medlemskab i det samme praksisfællesskab som
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eleverne, hvor de lærer fra sig og hjælper eleverne. Den læring, der opstår i et praksisfællesskab, er
samtidig en form for identitetsudvikling eller opnåelse af handlekompetencer hos deltagerne.
8.3.2 Læring i bevægebåndet
Selvom både lærere, elever og ledelse ikke lægger meget mærke til læring i bevægebåndet, sættes der i
dette undertema alligevel fokus på de situationer, hvor deltagerne sætter ord på læring, og hvor data
yderligere beskriver læringen. Der anvendes data fra observationer, interviews og spørgeskemaer.
I et spørgeskema blev alle eleverne spurgt omkring læring, og ud af de i alt 102 besvarelser, er der 86
elever, der har skrevet et svar til spørgsmålet. Spørgsmålet så ud som følger:
11. Føler du, at du har lært noget i bevægebåndet? Hvad?

Ud af de 86 svar (jf. figur 5), er der knap 60 %, der svarer nej, mens næsten 7 % svarer ved ikke. I de øvrige
33 % af besvarelserne nævner eleverne bl.a., at de har lært nogle færdigheder som at stå på waveboard,
spille ballebold eller komme over bommen i gymnastiksalen. Nogle skriver, at de har lært at bevæge sig og
bruge kroppen på en anden måde. Enkelte elever skriver, at de har lært nye spil og lege i mere generel
forstand. Nogle få nævner, at de har lært noget om sundhed. En enkelt nævner, at han har lært, hvordan
musklerne virker og hvordan man træner dem bedst. I kategorien andet har eleverne skrevet, at de ikke har
lært noget, men at de synes bevægebåndet er rigtig godt, og at det sociale er blevet meget bedre.

Har du lært noget? Hvad?
Andet
Ved ikke
Om sunhed
Noget nyt

Elever i procent

Om kroppen
Færdigheder
Nej
0

10

20

30

40

Figur 5: Læring i bevægebåndet
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Derudover giver nogle elever på hver sin måde udtryk for, at de ikke ved, hvad de skal lære;
”Jeg har ikke lært noget (hvad skulle man lære).”
”Næ…vi bevæger os bare.”
”Ja, det har jeg nok, men ved ikke hvad.”
(Spørgeskema)
I interviewene fortæller eleverne ligeledes, at de ikke er klar over, om og hvad de skal lære. Desuden
fortæller de som tidligere nævnt, at de har lært nogle nye spil, samt at det er sjovt at prøve nogle
anderledes aktiviteter, end hvad de kender i forvejen. En pige fortæller her om årsagen til, at hun ikke har
lært noget i bevægebåndet;
”…det jeg har valgt mig på, det har jo været noget, jeg vidste noget om.[…] Fordi
jeg ville jo ikke vælge mig på noget, hvor jeg ikke følte, at jeg kunne finde ud af
det, fordi så ville man jo blive sådan lidt til grin, eller hvad man kan sige.” (E1)
Eleven fortæller senere, at hun har haft waveboardaktiviteten, som hun egentlig ikke kunne i forvejen, men
som fangede hendes interesse alligevel. Herunder fortæller hun, hvordan hun lærte at stå på boardet;
”Det lærte jeg heroppe. […] Nogle veninder og jeg, vi prøvede lige, hvor vi begge to
hoppede op på brættet og så skulle vi sådan skubbe lidt til hinanden, for at holde
balancen. Så når vi var ved at falde, så skulle vi lige puffe hinanden på plads igen
og sådan noget, og så det der med at holde fast i buskene, hvis man var lige ved at
falde, og så blev man jo ved med at holde mindre og mindre fast ved buskene, og
så til sidst, så kunne man.” (E1)
Tidligere i kapitlet blev aktiviteten med ballebold nævnt. Her fortalte idrætslæreren, at det var et nyt spil,
men at eleverne ikke lærte noget, som de ellers kunne bruge til noget. To elever fortæller følgende om
aktiviteten;
”Og så var man vidst tre mod tre. Eller sådan noget. Men alle blev egentlig nødt til
at løbe, man kunne ikke bare stoppe. Man blev nødt til at have sådan et
sammenhold og sådan noget. Det var ikke bare en, der kunne stå stille, fordi vi
skulle have sammenhold, før man kunne vinde og sådan noget.” (E8)
”Jeg tror også man kommer til at tænke lidt mere kreativt, når man…ja, f.eks. det
der ballebold, så tænker man måske lige, at det kunne man måske også gøre, og
så kunne man måske kunne lave lidt om, sådan…” (E16)
I forlængelse heraf nævner en dreng, at de ikke spillede efter de rigtige regler, da de var ændret, således at
de passede til elevernes niveau.
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”…for det er ikke altid, man får mest ud af de rigtige regler.[…] Der er også tit
forskel på niveauet hos folk. Hvor gode man er. Og så er det ikke så sjovt, hvis der
er nogle, der kan reglerne, og nogle, der ikke kan reglerne. Så kan man finde sådan
en mellemting. Nogle regler, hvor alle kan være med.” (E13)
En elev fortæller herunder, at han har opnået læring ved aktiviteten med styrketræning i gymnastiksalen;
”Vi lærte meget til styrketræning, om sådan, hvordan man kan bruge kroppen til
nogle ting, som man normalt ikke ville tænke på var muligt, agtigt. […]og så man
skulle komme over den på den letteste måde, lettest for kroppen, agtigt. Det har
man i hvert fald lært at kunne gå over alt det der.” (E15)
Desuden fortæller to piger om en særlig danseaktivitet, hvor de begge mener, at de er blevet bedre til at
koordinere deres bevægelser.
8.3.2.1 Læring i bevægebåndet – i teorien
I spørgeskemaundersøgelserne svarede mange elever nej til, at de havde lært noget i bevægebåndet,
hvilket kan have flere årsager. Der er ikke opstillet nogle egentlige læringsmål i bevægebåndet, og det
bliver umiddelbart ikke italesat på skolen. Samtidig kan der være tale om, at formålet med bevægebåndet
ikke er fastlagt for lærere og elever. Det kan derfor være svært for eleverne at opnå en mening igennem
forhandling (Wenger, 2004, s. 65). Dette kan forklares med begreberne deltagelse og tingsliggørelse, som
begge skal være en del af meningsforhandlingen, hvor deltagelse skaber fælles oplevelser i den sociale
praksis og hvor tingsliggørelsen forankre oplevelserne. I bevægebåndet opnår eleverne oplevelser i
fællesskabet, og de er i høj grad med i deltagelsen, men spørgsmålet er, om og hvor stor betydning
tingsliggørelsen har for eleverne. Når tingsliggørelsen er med til at forme oplevelser og gøre dem mere
håndgribelige og forståelige, er den derfor også nødvendig for opnåelse af mening og dermed læring.
Eleverne deltager hver dag i bevægebåndet, men deres oplevelse er muligvis ikke blevet formet, hvilket kan
betyde, at de ikke har noget konkret at forhandle deres mening ud fra.
Grunden til at E1 vælger aktiviteter, som hun kender eller er god til, kan være fordi hun i disse situationer
kan opnå mening med sin deltagelse. Selv om der er tale om genkendelige aktiviteter, vil det altid være en
ny situation og en ny oplevelse, hvilket betyder, at der hele tiden genforhandles om meningen (Wenger,
2004, s. 67). Pigen fortæller om waveboardaktiviteten, hvor hende og veninderne hjælper hinanden med at
lære det. Her skaber de sammen oplevelser med at øve sig i praksis. Disse oplevelser bliver en del af
meningsforhandlingen, og dermed kan der være tale om opnået erfaring og læring hos pigerne.
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Det samme gør sig gældende ved aktiviteten i gymnastiksalen, hvor en elev fortæller, at han kender sin
krop bedre nu. Han har lært at bruge sin krop på en måde, han ikke troede, var mulig. Ved deltagelse i
praksis, har han opnået oplevelser igennem sin krop, hvilket har ført til erfaring og læring. Pigerne, der
havde dans, fortæller i første omgang, at de bare danser, men senere i interviewet giver de udtryk for, at de
har lært at koordinere deres bevægelser og følge musikken. Dermed har de også opnået kropslige
oplevelser og sammen forhandlet mening, der kan have ført til læring om og med egen krop.
Andre elever har opnået en anden form for erfaring igennem deres deltagelse i bevægebåndet. Det er de
elever, der fortæller om, hvad de har lært, da de havde aktiviteten med ballebold. Her fortalte E8, at han
havde erfaret, at de på holdet var nødt til at have et sammenhold og hele tiden løbe for hinanden. E16
fortalte, at hun havde lært at være kreativ, da eleverne skulle finde ud af, hvad der var muligt. E13 fortalte,
at de havde været med til at ændre på reglerne, da han var af den holdning, at de rigtige regler ikke altid er
de bedste. Det interessante er i denne sammenhæng, at idrætslæreren mente, at eleverne havde lært et
nyt spil, men at det ikke var noget, de ellers kunne bruge, fordi det krævede særligt udstyr. Argumentation
vil da være, at netop samarbejde, kreativitet og refleksion omkring regler i den grad kan bruges i andre
sammenhænge end selve spillet. Det må altså betyde, at eleverne ved ballebold har opnået læring. De har
både lært noget nyt, de har lært noget, de ellers kan bruge, og de har opnået sociale og personlige
kompetencer. Samlet set er der her tale om læring i praksis, hvor det ikke kun handler om at kunne begå sig
i en given praksis, men hvor det også handler om de sociale kompetencer, der er med til at give eleverne
handlekompetencer (Rønholt & Peitersen, 2000, s. 100).
8.3.2.2 Læring i bevægebåndet – opsamling
Med dette tema er der givet eksempler på, at eleverne kan mangle tingsliggørelse af deres deltagelse, før
de kan forhandle og opnå mening. Flere elever nævner, at de ikke lærer noget, hvilket kan skyldes
manglende tingsliggørelse og opmærksomhed på formålet. Samtidig er der fra lærernes side ikke et bevidst
fokus på læring, men snarere på hvad eleverne skal lave, og hvordan de får eleverne aktiveret. Elevernes
opfattelse af læring kan derfor være drevet af lærernes manglende fokus herpå. Dog er der tilfælde, hvor
eleverne har opnået læring, og i det ene tilfælde er det fordi, to piger hjælper hinanden og sammen skaber
en oplevelse, som de kan forhandle mening ud fra. Eleverne der havde ballebold giver udtryk for, at de har
lært noget om samarbejde og kreativitet, og samtidig viste citaterne, at eleverne har arbejdet med
refleksion omkring regler og deres forskellige niveau. Ud fra specialeafhandlingens data kan der derfor
argumenteres for, at eleverne har opnået sociale, personlige, kropslige og idrætslige kompetencer, der
samlet set betegnes som handlekompetencer.
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8.3.3 Diskussion og delkonklusion
Inden dette tema blev skrevet, var jeg i tvivl om, hvorvidt temaets indhold ville være interessant i en
sammenhæng, hvor lærere og ledelse ikke har haft et bevidst fokus på netop læring i bevægebåndet.
Skolen har flere gange gjort opmærksom på dispensationen for ikke at leve op til Fælles Mål, hvilket er
årsagen til, at de ikke har læring i fokus. Dog argumenteres der her for, at læring er et område, der i høj
grad kan komme i fokus for lærere og ledelse i bevægebåndet fremover, da læring er mere og andet end
Fælles Mål. Eleverne har haft svært ved at sætte ord på læring, men de kan alligevel nævne oplevelser,
erfaringer og øget bevidsthed i forbindelse med deres deltagelse i praksis. I store dele af bevægebåndet
ville det være muligt at leve op til målsætninger om læring, som f.eks. Fælles Mål, og når dispensationen på
et tidspunkt ikke længere er gældende, er det ikke nødvendigt, at skolen afskaffer bevægebåndet, men i
stedet sørger for ændringer i form af mere struktureret planlægning og koordinering mellem lærerne.
Mulighederne for læring i bevægebåndet er ubegrænsede, da der ifølge Wenger hele tiden sker læring hos
deltagerne – både når der er tale om kendte og ukendte spil eller lege. Eleverne har mulighed for at opnå
kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer, og samlet set opnå handlekompetencer igennem
praksis, der er anvendelige i andre praksisser. Det er ikke kun elevernes identitet, der skal udvikles og
dannes, men også deres læring skal være brugbar i forskellige praksisser. Lærerne kan gribe muligheden og
opfatte begrebet læring i et større og bredere perspektiv og ikke som en konsekvens af undervisning. Der
er yderligere mulighed for at skabe mere fokus på læring ved at italesætte det i bevægebåndet. Dette
kunne være ved opstilling af læringsmål som planlægningen og udførelsen tager form efter. Disse
læringsmål kunne ligne idrætsfagets Fælles Mål, men med dispensationen er det ikke en nødvendighed.
Det er dog en nødvendighed, at bevægebåndet har et formål at rette sig efter. IL4 nævnte tidligere i
kapitlet, at formålet med bevægebåndet skulle være bevægelse og glæde, da han samtidig talte for at få
idrætsfaget tilbage, hvor der kunne være fokus på læringsmål.
Begrænsninger for læring i bevægebåndet skal findes i deltagernes definition af læring. Så længe synet på
læring er nye færdigheder eller en direkte kobling mellem undervisning og læring, vil læringsbegrebet
fortsat spille en mindre rolle. Hvis synet på læring ændres, kan der dog stadig opstå en begrænsning i
forholdet mellem antal lærere og antal elever. Ved nogle aktiviteter har der været mange elever på en
aktivitet med kun en lærer, hvilket kan have begrænset lærerens muligheder for vejledning og stimulering
til tilegnelse af læring.
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8.4 Tema 4: Bevægebånd vs. idræt
I dette tema er omdrejningspunktet forskellen mellem idræt og bevægebånd, hvilket belyses ud fra
interviews med lærere, elever og ledelse samt spørgeskemadata. Der er ikke foretaget observationer i en
idrætstime, eftersom de ikke længere er at finde på skolens skema for overbygningen, hvorfor idræt og
bevægebånd ikke er blevet sammenlignet i observationsdataene. I interviewene blev casens deltagere
spurgt om muligheder og begrænsninger ved henholdsvis idræt og bevægebånd. Temaet vil i datafremstillingen være opdelt efter elevernes syn samt lærernes og ledelsens syn, mens analyse, diskussion og
delkonklusion vil være samlet for alle deltagerne.
8.4.1 Eleverne syn på bevægebånd vs. idræt
Alle udskolingseleverne er blevet spurgt, om deres valg ville falde på bevægebånd eller idræt, hvis de havde
mulighed for at vælge. Der var ved spørgsmålet to svarmuligheder, og i det efterfølgende spørgsmål skulle
eleverne svarer på årsagen til deres valg. Trods to svarmuligheder er der enkelte elever der tilføjer begge
samt ved ikke.

Bevægebånd vs. idræt
5% 3%
18%

2 idrætstimer en gang om ugen
20 minutters bevægebånd hver dag
Begge
Ved ikke

74%

Figur 6: Bevægebånd eller idræt (jf. besvarelser i bilag B7)

De elever, der svarer både idræt og bevægebånd, er tre piger og to drenge. Det er i høj grad drengene, der
helst vil have idræt, idet kun en enkelt pige har angivet dette svar. Hun skriver samtidig i kommentaren, at
hun hælder til begge dele. I de øvrige kommentarer fra elevernes valg af idræt frem for bevægebånd,
nævner de fleste, at det er sjovere, eller at man får mere ud af det. Nogle elever skriver, at de kan yde mere
og være mere aktive, fordi der er mulighed for bad efterfølgende. En enkelt elev skriver, at idræt er mere
seriøst og hårdere end bevægebåndet. Derudover udtrykker enkelte elever, at de helst vil være sammen
med deres egen klasse, frem for hele udskolingen.
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Når eleverne i spørgeskemaundersøgelsen har valgt bevægebåndet frem for idræt, er deres argument også
her, at de finder det sjovere. Derudover nævner flere, at de undgår omklædning og bad og skal ikke huske
at have idrætstøj med. Flere elever lægger tilmed vægt på, at de selv kan vælge aktivitet, og at der er flere
valgmuligheder. Yderligere nævner eleverne, at de får frisk luft og energi til timerne efter frokostpausen,
samt at de oplever det som værende sundere, rarere og bedre end idræt. En del elever skriver, at de
hellere vil bevæge sig hver dag frem for kun en dag om ugen, bl.a. fordi de føler, at de akkumuleret
bevæger sig mere. Desuden nævner nogle, at bevægebåndet er nemmere at overkomme, og at de føler,
idræt varede for lang tid. Der er i den sammenhæng flere elever, der skriver, at de ikke kan lide idræt, eller
at de ikke gider idræt. Deres argument for ikke at gide idræt er blandt andet, at idræt var sjovest for dem,
der var gode til sport, og surt for de andre. Enkelte elever skriver, at bevægebåndet er en god pause fra
bøgerne og en skoledag, hvor de ellers sidder stille.
Ved interviewene blev valget mellem bevægebånd og idræt yderligere diskuteret. Eleverne nævner, at
bevægebåndet har flere betydninger, og at det ikke kun handler om bevægelse. Flere elever nævner den
friske luft, og samtidig fortæller de om betydningen i de boglige timer.
”Ja, fordi så kan man meget nemmere arbejde… […]…det med at man ikke helt kan
mere, sådan, så når man fået lidt mere luft, så kan man nok lidt mere, fordi man
er lidt mere frisk. Efter man lige har været ude, så der tror jeg godt, det hjælper
lidt der. […]…det er ligesom at det hjælper en i timerne, og sådan noget.” (E5)
”…man er bare sådan helt nede i stolene, når man sidder inden for, så når man
kommer ud, så får man jo luft, og der sidder man helt oprejst, når man kommer
ind igen. Sådan har jeg det i hvert fald.” (E2)
Andre elever nævner, at de ikke skal huske idrætstøj, og at de undgår at skulle i bad. Samtidig giver flere
elever udtryk for, at det er rart at bevæge sig hver dag, og at de desuden finder det hyggeligt, fordi de kan
gå sammen med vennerne og snakke. En enkelt elev lægger vægt på, at bevægebåndet er for flere årgange
samtidigt. Desuden sætter flere elever pris på selv at vælge aktiviteterne og nævner, at valgfriheden ikke
giver problemer i samme grad som ved idræt.
”Altså, jeg tror også, at en af de ting, der gør det rigtig sjovt at have bevægebånd,
det er, at man får ikke de der problemer, man også havde i idræt med ”ej, det
gider vi ikke”, i hvert fald ikke ligeså meget, fordi så er det i hvert fald deres egen
skyld, fordi at så har de jo selv valgt sig på det, så man kan også sige, at man er
sammen med nogle som man har mere til fælles med… […]Så kommer der måske
ikke så meget brok ind i det.” (E1)
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”Ja, det er også det fede ved at man kan vælge, så der ikke er nogen, der sådan
ødelægger det for de andre, ved at synes det er kedeligt. Jeg vil nok ikke være sjov
at have dans med, tror jeg. […] Ja, det er det bevægebåndet også er godt ved. Det
er, at det er dem, der gider det, der er der.” (E13)
I et af interviewene med eleverne fra 8. klasse fortæller nogle drenge, at de tror, mange helst vil have
bevægebånd, fordi man kan snakke med hinanden, og fordi det ikke er lige så hårdt. En pige giver udtryk
for, at drenges påstande er rigtige, og en anden pige fortæller følgende:
”…jeg gider ikke selv have idræt, fordi det gider jeg bare ikke.” (E12)
Flere elever nævner, at begrænsningen ved bevægebåndet er den korte varighed på 20 minutter. De
fortæller, at tiden går stærkt, og at de ikke altid når så meget. I den forbindelse nævner flere elever, at de
gerne ser, bevægebåndet varer 30 minutter. En dreng fortæller, at han somme tider er blevet sur over
bevægebåndets korte varighed. Han fortæller, at det er irriterende at skulle vente til dagen efter, hvis han
var i gang med en aktivitet eller var tæt på at lære noget nyt. En anden dreng fortæller om sin oplevelse af
den generelle stemning blandt eleverne i overbygningen:
”Jeg synes det væsentligste er, at bevægebånd, det er noget de fleste glæder sig til
at have. Jeg tror ikke, der er mange, der synes, det sådan er meget irriterende at
have det. Jeg synes i hvert fald, at det er noget, man glæder sig til…” (E13)
Efterfølgende blev alle eleverne i udskolingen spurgt, om de glædede sig til at have bevægebånd.
Resultatet heraf viser, at mere end halvdelen glæder sig, men det er dog ikke alle elever. Nogle svarer
desuden, at det kommer an på, hvilken dag det er, om de skal ud at gå eller til aktiviteter, de selv har valgt.

Glæder du dig til bevægebåndet?
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Figur 7: Glæder du dig til bevægebåndet?

Side 78

Bevægelse og Bevægelse og idræt i folkeskolen
Et casestudie om ”bevægebåndet” – daglig bevægelse i skolen
Signe Asferg Andersen
I interviewene blev der desuden spurgt ind til, hvad eleverne tror, formålet er med bevægebåndet. Her
nævner flere, at de har bevægebånd, fordi de ikke længere har idræt, eller fordi de skal bevæge sig hver
dag. Eleverne fortæller yderligere, at formålet er, at de skal være klar til næste time, være mere friske i
skolen og dermed øge deres koncentration. Der er også elever, der fortæller om problemer i idræt med
blandt andet fravær, der har gjort, at de nu har bevægebånd. En enkelt elev nævner, at mange andre elever
ikke gik til sport i fritiden, og at de derfor skal have motion i skolen.
Når eleverne fortæller om mulighederne ved idræt, lægger de vægt på, at der er mere tid til rådighed som
bevirker, at de når mere og kan ifølge en dreng sætte en ordentlig aktivitet i gang. Eleverne klæder om til
idrætstøj, har mulighed for bad bagefter, og derfor kan de give den gas og svede.
”Men idræt har altid været sådan en sjov time, […] sådan en slags fritime, fordi det
er meget lege-agtigt. Det er sådan noget, hvor man enten spiller et eller andet spil,
man godt kan lide at spille, enten fodbold eller håndbold eller et eller andet, og så
leger man nogle lege. Det har altid været sjovt sådan.” (E13)
Samtidig nævnes nogle begrænsninger i forhold til, at det er læreren der bestemmer, og at de somme tider
følte, at tiden gik langsomt, hvis det var en aktivitet, der ikke fangede deres interesse.
”Så gjorde man det sådan halvhjertet, hvad skal man sige, så gjorde man det ikke
ordentligt.” (E6)
Eleverne blev yderligere spurgt, hvad de ville synes om at have både bevægebånd og idrætstimer, og her er
meningerne delte. Flere elever ville synes, at det var fint og ikke have noget imod det, mens andre elever
synes, at det vil blive for meget.
8.4.1.1 Elevernes syn på Bevægebånd vs. idræt – opsamling
Muligheder

Begrænsninger

Bevægebånd
-Vælger selv aktivitet, ingen tvang
-Bevægelse hver dag
-Sjovere, glæder sig til det
-Hyggeligt, snakker med vennerne
-Ingen omklædning og bad
-Hjælper i de andre timer
-Ingen, der ødelægger det, fordi det kun er
dem, der gider, der er på aktiviteten
-For kort varighed, det er slut før det begynder
-Laver ikke så meget, får ikke pulsen op, ikke
øget kondition
-Gider ikke i dårligt vejr
-Kedeligt at gå
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Idræt
-Når mere, længere tid
-Mulighed for at lære noget
-Sveder, giver den gas
-Omklædning
-Laver meget, igangsætte ordentlige aktiviteter
-En sjov time, en slags fritime
-Meget leg
-Læreren bestemmer (tvang), ikke så sjovt som
at vælge selv
-Det er surt, seriøst, fast, hårdt
-Gør det halvhjertet, hvis man ikke gider
-Flere elever gider ikke idræt

Bevægelse og Bevægelse og idræt i folkeskolen
Et casestudie om ”bevægebåndet” – daglig bevægelse i skolen
Signe Asferg Andersen
8.4.2 Lærernes og ledelsens syn på bevægebånd vs. idræt
I dette undertema fortæller idrætslærere og ledelse om muligheder og begrænsninger for henholdsvis
idræt og bevægebånd. Først fremstilles data fra interviewet med ledelsen og derefter lærernes udsagn.
Ledelsen har svært ved at sætte ord på, hvad der skelner idræt og bevægebånd, og LE1 fortæller, at han
egentlig ser flest muligheder i idræt, men kun hvis alle elever yder en indsats og viser motivation for faget.
”…hvis vi forudsagde, at alle elever var vilde med idræt og gjorde alt, hvad de
kunne i idræt, så er det, at man har to lektioner i træk, giver jo andre muligheder.
Men nu er virkeligheden nu bare ikke sådan.” (LE1)
Han nævner i den forbindelse, at der førhen var mange problemer med idrætsfaget, og at mulighederne i
idrætsfaget derfor ikke var til stede. Han mener, at bevægebåndet samlet set er bedre for alle eleverne i
overbygningen, og at de idrætsinteresserede kan vælge idræt som valgfag. Begge ledere nævner, at alle de
elever der har ønsket mere idræt har fået det.
”Så egentlig så kan man sige, at hvis man ser hele flokken samlet, så får de mere
idræt nu, end de fik sidste år.” (LE2)
”Så på den måde synes jeg det er blevet en mere bevægelig skole, end det har
været før.” (LE1)
Lederne nævner dog nogle begrænsninger for bevægebåndet, hvilket blandt andet omhandler manglende
tid til fordybelse. Derudover mener LE1, at eleverne ikke har mulighed for at afprøve en idrætsgren, som de
kan få interesse for og eventuelt begynde at dyrke i fritiden. Han mener ydermere, at det er en begrænsning for den enkelte elev, hvis vedkommende ikke prøver forskellige ting, når muligheden er der.
Når lærerne fortæller om bevægebåndet, er der ligeledes forskellige holdninger til både muligheder og
begrænsninger. De nævner dog alle fire, at de savner idrætstimerne, men at de er glade for bevægebåndet,
og en enkelt lærer har denne klare holdning;
”…jeg synes helt bestemt, at vi skal have idrætsundervisningen tilbage. Vi skal ikke
sælge idrætsundervisningen og give timerne til bevægebånd. Det skal være en
separat aktivitet.” (IL4)
Nogle af mulighederne ved bevægebåndet omhandler intensiteten og aktiviteten blandt eleverne. Flere
lærere giver udtryk for, at eleverne bevæger sig mere, da der er tale om flere aktive minutter sammenlignet
med idrætstimerne. Eleverne er i gang med det samme og der er bevægelse på skemaet hver dag. Samtidig
lægger lærerne vægt på valgfriheden. De mener, at der er et bredt udvalg og en stor mangfoldighed, som
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kommer de elever til gode, der vælger nogle anderledes aktiviteter, end der blev tilbudt i idrætstimerne.
IL3 mener, at skolen har forholdt sig til de elever, der ofte sad ude på bænken i idrætstimer, da de nu
tilbyder dem f.eks. en gåtur, hvor de får rørt sig, frem for at sidde og kigge. En lærer lægger desuden vægt
på det sociale aspekt ved bevægebåndet:
”...jeg tror bare at vi får dem til at gøre noget, som de normalt ikke ville have gjort
af sig selv, men vi pakker det ind… […]… i en social kontekst, og det er det, der får
dem til at drive værket til at det bliver en positiv stemning omkring det.” (IL1)
Lærernes udsagn omkring begrænsningerne ved bevægebåndet omhandler, ligesom ledelsens, tiden til
fordybelse. I den forbindelse nævner flere lærere, at det er svært med teknisk eller taktisk svære spil, da de
ikke kan nå at lære teknik og taktik på 20 minutter.
”…altså det ville være fuldstændig umuligt at spille volley med dem i
bevægebåndet, f.eks., fordi det ville blive…ja, det ville ikke ligne noget som helst,
fordi det er alt for teknisk vanskeligt at spille. […] …begrænsningen er jo så, at det
er ikke nemt at lære dem noget nyt og det er slet ikke nemt at tage fat i noget,
hvad skal vi sige, teknisk svært.” (IL3)
”…der er nogle ting, der ikke kan lade sig gøre, netop fordi det kun er tyve
minutter, og man ikke klæder om, og, altså der er simpelthen noget omkring
fordybelsen, hvis man kan sige det sådan, der går tabt. […] Også det der med at
arbejde i dybden med taktik f.eks. omkring et eller andet givent spil. Det synes jeg
er svært på 20 minutter, også fordi det er så…det bliver nødt til at være så lidt
lærerstyret, som det er…et langt stykke hen af vejen i bevægebåndet, der skal de
være selvkørende, for vi kan ikke være over alt. Så der misser vi noget der.” (IL4)
De to kvindelige idrætslærer nævner også begrænsningen i forholdet mellem omklædning, bad og
intensiteten hos eleverne. De fortæller, at eleverne ikke løber, fordi de ikke har det rigtige fodtøj på, og
fordi de ikke kan komme i bad efterfølgende. Det betyder, at lærerne skal tage højde for, at intensiteten
ikke bliver så høj, at badet er en nødvendighed. Omvendt ønsker lærerne så meget bevægelse som muligt,
og her oplever de tiden være begrænsende.
Når spørgsmålet omkring muligheder og begrænsninger omhandler idrætsfaget, har lærerne ligeledes
forskellige holdninger. De nævner dog alle tiden som en mulighed både i forhold til fordybelse, forbedring
af teknik og taktik samt udvikling af færdigheder og tilegnelse af læring. Lærerne blev spurgt, hvad idræt
kan, som bevægebåndet ikke kan, hvortil der gives følgende svar;
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”Den kan fordybe også, synes jeg. I nogle enkelte discipliner. Som man vælger at
forbedre sig i, kan man sige ikke.” (IL2)
”…i normal idræt, der kan vi jo… […] …få udviklet deres teknik bedre, få lavet nogle
øvelser eller nogle småspil…” (IL3)
”Det er forløb. Det kan man også sige, at der er i bevægebåndet, men det er ikke
på samme måde.” (IL1)
Samtidig er der ifølge lærerne mulighed for omklædning og bad i idrætsfaget, da der er afsat tid til det,
hvilket betyder større mulighed for højt aktivitetsniveau blandt eleverne.
”…man kan knokle igennem, at man oplever mere end bare lige, at man er i gang i
et kvarters tid, men at man virkelig er fysisk aktiv i op til fem kvarter, hvor man
virkelig bliver skyllet igennem. Man kan godt nå at blive træt på fem kvarter.” (IL4)
Omvendt mener enkelte lærere, at der går meget tid med omklædning og bad, og at eleverne som tidligere
nævnt er aktive i flere minutter i bevægebåndet. De fortæller yderligere, at instruktionen i idræt også tager
tid fra elevernes aktivitet.
”…altså omklædning tager en væsentlig del, både iklædning og afklædning af
idrætstøj og bad-delen. Det er jo en væsentlig del.[…] Ja, og altså oprydning og tøj,
uddeling af trøjer. Det kan være alle sådan nogle små ting.” (IL1)
Desuden fortæller IL4, at han som lærer bruger meget tid på motivering af eleverne.
”…hvis man skulle lave dans f.eks. i 7. klasse, så skal man have ualmindelig meget
røv i bukserne, for at kunne trække en hel årgang… […] Der er rigtig meget
pubertetsproblemer der.” (IL4)
Under interviewene blev der spurgt ind til, om det var muligt at sammenligne idræt og bevægebånd, hvortil
både ledelse og lærere svarer, at bevægelsen kan sammenlignes, men at fordybelsen ikke kan
sammenlignes. Her nævner de, at indlæring af teknikker og færdigheder ikke kan lade sig gøre i
bevægebåndet. Flere lærere udtrykker ydermere, at det er to forskellige ting.
”Man kunne sagtens have begge dele. Uden at man kan sige, jamen det ene
udelukker det andet. […]Men det er to forskellige. Det er ligesom læsebånd og
dansk, ikke. De læser jo også bare, men dansk er jo så meget mere end bare et
læsebånd.” (IL2)
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Lærerne blev yderligere spurgt om deres holdning til, hvis eleverne både har obligatorisk bevægebånd og
obligatorisk idræt. Flere lærere ville synes rigtig godt om det, men stadig være bekymret for de mange
problemer, de tidligere oplevede i idrætstimerne. LE1 har en hypotese om, at flere elever bliver motiveret
for idræt på grund af bevægebåndet, fordi de muligvis kommer i bedre form, får det bedre med egen krop
eller opnår en anden interesse for bevægelse, fordi der er mere fokus på det i hverdagen. Han giver udtryk
for, at der er meget fokus på sundhed og bevægelse i samfundet, hvilket ligeledes kan have betydning. LE1
nævner eftertrykkeligt, at det blot er hans forestilling og hypotese. Nogle af idrætslærerne er af en anden
holdning og tror ikke, at bevægebåndet kan ændre elevernes syn på idræt og motion. Emnet omkring bad
ville ifølge lærerne formentlig stadig opleves som konfliktfyldt.
”Og jeg tror heller ikke bevægebåndet på den måde nødvendigvis rykker andre
elever, eller de elever, der har det skidt med idræt og bevægelse, og det at komme
til at svede og kropsbevidsthed. Jeg tror ikke nødvendigvis det rykker dem i den
retning, at de bliver mere glade for idræt.” (IL1)
”Men altså, jeg ville jo synes det var rigtig fedt. Men så kan man jo vende tilbage
til at, så har vi den der lille håndfuld, der altid sidder ude med alskens
dårligdomme og gider ingenting og noget ikke, men til gengæld, så kan vi komme i
dybden med de ting, som vi ikke kan nu. […] De magter specielt det taktiske, at
man kan udvikle det og sådan virkelig komme op i niveau, og det synes jeg vi
misser her, ved ikke at have idrætsundervisning.” (IL4)
Hertil giver lærere og ledelse udtryk for, at skolen udbyder valghold i idræt, hvor det er muligt at komme
omkring bl.a. teknik og taktik. En idrætslærer fortæller i den forbindelse, at det er rarere at undervise på
valgholdet end i en obligatorisk idrætstime, fordi det er de motiverede elever, der undervises.
Lærerne mener, at formålet med bevægebåndet i høj grad handler om den daglige bevægelse. Eleverne
skal bevæge sig så meget som muligt på de 20 minutter, og nogle lærere giver udtryk for, at de selv nyder
at være aktive. Derudover betegner lærerne bevægebåndet som et afbræk, hvor eleverne får luft til
hovedet. Desuden mener en lærer, at de har forsøgt at tænke idrætsfaget på en anden måde, hvor de har
gjort en indsats for at undgå problematikken omkring meget fravær blandt overbygningseleverne. En ikkeidrætslærer udtrykker følgende;
”…det har været det bedste alternativ til idræt i udskolingen i mange år, fordi de
(eleverne, red.) giver vildt udtryk for, at de var rigtig træt af at have traditionel
idræt.” (LÆ1)
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I lighed med eleverne ønsker flere lærere også, at bevægebåndets varighed øges til 30 minutter, da det vil
give mulighed for mere kvalitet, faglighed, undervisning og sociale aktiviteter. Samtidig ønsker lærerne flere
og anderledes rekvisitter, så de ikke er nødsaget til at låne. Flere lærere nævner, at der i projektet tilmed er
tale om en besparelse sammenlignet med idræt. Hvor de før var to lærere til en årgang, er de nu blot fire
lærere til tre årgange.
8.4.2.1 Lærernes syn på bevægebånd vs. idræt – opsamling
Bevægebånd
Idræt
Muligheder
-Bredt udvalg af aktiviteter
-Kontinuerlige forløb
-Større mangfoldighed
-Træning, forbedring, udvikling
-Eleverne vælger selv (motivation)
-Mulighed for fordybelse
-Eleverne bevæger sig mere
-Tid, plads og rum til omklædning og bad
-Flere aktive minutter om ugen
-Opvarmning, tekniktræning, øvelser,
-Bevægelse hver dag
småspil og det færdige spil
-Aktiviteten er i gang med det samme
-Arbejder i dybden med taktik
-Rart at være lærer, et andet forhold
-Tiden giver flere muligheder, hvis alle
mellem lærere og elever
elever var vilde med idræt
-Intet besvær med omklædning og bad
-En mere bevægelig skole
Begrænsninger -Undervisningen er væk
-Omklædning og bad tager meget tid
-Ikke rollen som lærer, men boldhenter
-Der går meget tid med andet end
-Eleverne vælger selv (kommer ikke bredt
bevægelse (holddeling, opsætning,
omkring i aktiviteterne)
oprydning)
-Snævert udbud pga. intensitet (mangler
-Færre aktive minutter
omklædning og bad)
-Mange konflikter med elever, der ikke
-Kort varighed på 20 minutter
deltog (skader, menstruation, sidder ude)
-Teknisk svære spil virker ikke
-Eleverne lærer ikke noget
-Ingen opvarmning, ingen tekniktræning
-Ingen fordybelse
-Lidt lærerstyring, eleverne er selvkørende
-Lærerrollen handler om vejledning og ikke
undervisning
8.4.3 Analyse og diskussion
Med afsæt i ovenstående data ses i dette afsnit en analyse og diskussion af, hvad der kan være på spil, når
lærere, elever og ledelse fortæller om muligheder og begrænsninger ved idræt og bevægebånd. Med
Bourdieus teori om felter argumenteres for, at der kan være tale om to forskellige felter, som det også blev
nævnt i forbindelse med lærernes praksis (Wilken, 2011, s. 51-53). Idrætsfaget ligger i skole- og
undervisningsfeltet, mens bevægebåndet med dispensation for opfyldelse af Fælles Mål kan ligge i et
sundhedsfelt. Bevægebåndet har på nuværende tidspunkt et andet fokus end idrætsfaget havde, men med
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tiden kan der blive tale om samme fokus, hvilket vil få bevægebåndet til at ligge i samme felt som den
øvrige undervisning på skolen. Dette kan ske, når dispensationen ikke længere er gældende, eller hvis der
sker en faglig udvikling med bevægebåndet som øger fokusset på læring.
Bevægebåndet er tidligere i specialeafhandlingen blevet betegnet som et praksisfællesskab, idet der er tale
om gensidigt engagement, fælles virksomhed og fælles repertoire (Wenger, 2004, s. 90). Idrætstimerne
kunne formentlig ligeledes have haft betegnelsen, men forskellen mellem praksisfællesskaber i idrætsfaget
og i bevægebåndet er f.eks. det antal deltagere, der udviser engagement. I bevægebåndet er flere elever en
del af praksisfællesskabet, hvilket kan betyde større forskellighed i engagement (Wenger, 2004, s. 92-93).
Den fælles virksomhed, der holder praksisfællesskabet sammen, forhandles dagligt, hvilket kan få en større
betydning for deltagernes engagement i positiv forstand. Derudover kan det fælles repertoire være større,
fordi ressourcerne stammer fra flere deltagere. I idrætsfaget var der ligeledes stor forskellighed i
engagement, men i negativ forstand. Både lærere, elever og ledelse udtrykker problemer og konflikter i
forbindelse med faget, som kan afspejles i deltagernes forskellige holdning til faget. Nogle var meget aktive,
mens andre sad på bænken og kiggede på. I bevægebåndet tyder det på, at flere er tilfredse, hvilket kan
give en ensretning i engagementet og den forhandlede virksomhed.
Bourdieus begreber om logik og doxa kan i den forbindelse være med til at forklare forskelligheden i netop
deltagernes engagement (Wilken, 2011, s. 55-56). De elever der ofte sad ude på bænken i idræt har ikke
udvist enighed i den gældende doxa i social praksis. Eleverne på bænken kan være heterodokse og dermed
udfordrer de feltets logik (Bourdieu, 1984/1993, s. 72). De ortodokse, i form af idrætslæreren og de aktive
elever, følger de regler, der er taget for givet samt den skjulte dagsordenen. Deres habitus har
lighedspunkter med den sociale habitus (Bourdieu, 1980/1990, s. 60) og samtidig med feltets logik.
Derimod er de inaktive elevers habitus en anden, og dermed kan de med deres tilstedeværelse og holdning
til idrætsfaget være med til at påvirke den sociale habitus. De inaktive eller heterodokse kan have opnået
så meget magt ved deres udfordring af feltets logik, at der i bevægebåndet i højere grad er tale om en logik
efter deres synspunkter og habitus. I nogle tilfælde kan de heterodokse få så meget magt, at de bliver
ortodokse, men i denne situation vil der ikke blive argumenteret for, at det er gældende. Til gengæld har de
inaktive elever været med til at påvirke og sætte dagsordenen i bevægebåndet, men den er stadig styret af
de ortodokse i form af idrætslærerne og de aktive elever.
Når eleverne fortæller om bevægebåndet, bruger de mange positive termer, der kan tyde på, at deres
holdning til og stemning omkring fysisk aktivitet i skolen er ændret i en positiv retning sammenlignet med
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idrætsfaget. Elevernes individuelle habitus er påvirket af den sociale habitus, og når bevægebåndet foregår
hver dag, kommer habitus omkring bevægelse til at fylde mere (Wilken, 2011, s. 48). Dog kan der være tale
om, at eleverne ikke lægger mærke til den fysiske aktivitet, da den ifølge IL1 bliver pakket ind i en social
kontekst. Eleverne lægger muligvis ikke mærke til, hvor aktive de er, fordi de har større fokus på
sammenholdet og samværet med vennerne. Flere elever fortæller netop, at bevægebåndet er hyggeligt og
sjovt, samt at det er noget, de glæder sig til, fordi de er sammen med deres venner.
Det sociale forhold blandt eleverne kan i bevægebåndet få den betydning, at eleverne har mere social
kapital end de havde i idrætstimerne. Netværket er større, da der er flere deltagere i bevægebåndet
(Wilken, 2011, s. 60). Her nævnte flere elever tidligere i kapitlet, at det sociale forhold er blevet bedre i
overbygningen, hvor de nu snakker med flere andre elever, end de gjorde førhen. Dog skal netværket ifølge
Bourdieu ikke blot være stort, men også bestå af deltagere, der besidder værdifuld symbolsk kapital
(Wilken, 2011, s. 61). Enkelte elever nævner, at de savner at have idræt med klassen, hvilket kan betyde, at
de opnåede større social kapital i den tættere tilknytning til klassekammeraterne, end blandt elever fra
forskellige årgange.
Tidligere i specialeafhandlingen blev det nævnt, at eleverne opnår øget kropslig kulturel kapital, fordi de
bevæger sig hver dag. Samtidig kan der være tale om en anden form for kropslig kulturel kapital, idet
idrætsfaget gav mulighed for tekniktræning, forbedring og udvikling, mens bevægebåndet handler om at
bevæge sig. Den kropslige kulturelle kapital vurderes muligvis ikke længere på dygtighed og færdighedsniveau, men snarere på aktiv deltagelse og bevægelse.
Ifølge lærere og ledelse handler bevægebåndet ikke længere om undervisning i samme grad, som dengang
udskolingseleverne havde idræt på skemaet. I idrætsfaget bidrog Fælles Mål (Undervisningsministeriet,
2009) som en naturlig tingsliggørelse af elevernes deltagelse i praksis, men ved ikke at anvende Fælles Mål
er det svært for både lærere og elever at sætte ord på, hvad der læres i bevægebåndet. Lærere og ledelse
udtrykker tilmed, at idrætsfaget gav mulighed for fordybelse. Dette være sig både det faglige, teoretiske
niveau omkring f.eks. taktik, men også på færdighedsniveauet, hvor eleverne træner, forbedrer og udvikler
sig inden for en bestemt sportsgren eller teknik. Lærere og ledelse mener ikke, at bevægebåndet danner
ramme for de samme muligheder, og ser derfor bevægebåndet som selvkørende aktiviteter. Dog kan der
argumenteres for, at der alligevel foregår en form for tingsliggørelse i bevægebåndet. I hvert fald er både
lærere og elever forholdsvis enige om, at bevægebåndets formål er bevægelse hver dag, og at der
ydermere ønskes en gavnlig effekt i de boglige timer. Eleverne nævner dog i første omgang, at formålet er
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den gavnlige effekt i timerne, mens lærerne først ser formålet som den daglige bevægelse. Desuden
nævner lærere og elever bevægebåndet som et break, der skal give frisk luft og ny energi. Det betyder, at
begge parter forhandler om den samme fælles virksomhed, og dermed opnår de hver især mening med
deres deltagelse i praksisfællesskabet (Wenger, 2003, s. 67-68).
Både lærere og elever vægter valgmulighederne blandt de udbudte aktiviteter højt. Dette kan betyde, at
elevernes deltagerbaner i højere grad er indadgående (Wenger, 2004, s. 180), fordi de selv har valgt den
aktivitet, de deltager i. De bliver ikke længere tvunget til at deltage i bestemte boldspil, lege eller andre
temaer som var tilfældet i idrætstimerne, men vælger nu selv blandt de udbudte aktiviteter. Det kan
samtidig betyde, at flere deltagere har en placering som fulde deltagere i praksisfællesskabet (Wenger,
2004, s. 194). Derudover nævner flere elever, at de på de enkelte aktiviteter har mere til fælles med
hinanden, og at der ikke længere er nogle, der ødelægger aktiviteten, fordi de ikke gider deltage. I
bevægebåndet har eleverne selv valgt, og derfor opstår der lyst til at engagere sig og deltage aktivt. Det
betyder yderligere, at deres tilhørsforhold til praksis i højere grad kan være præget af engagement end af
indordning, som nogle elever oplevede det i idrætstimerne (Wenger, 2004, s. 201).
Både lærere og elever nævner desuden varigheden i henholdsvis idræt og bevægebåndet. Flere giver
udtryk for, at bevægebåndet har for lidt tid til rådighed, hvilket både er i forhold til at nå meget, til at svede
og til at opnå læring. Omvendt fortæller flere lærere, at idræt netop giver mulighed for stor aktivitet, og at
elever kan knokle igennem, da der er taget højde for omklædning og bad. Der er dog lærere, der giver
udtryk for, at der i idrætsfaget blev brugt meget tid på omklædning, bad og andet, der ikke var bevægelse
og fysisk aktivitet. Dette kunne igen betyde, at deltagerne er splittede mellem de to felter omkring
henholdsvis faglighed og sundhed.
De fleste deltagere i casen er af den opfattelse, at både bevægebånd og obligatorisk idræt ville være fint.
Det er kun enkelte af de interviewede elever, der ikke synes om det. Når flere ønsker deltagelse i både
bevægebånd og idræt kan det skyldes, at deltagernes identitet formes i begge felter (Wenger, 2004, s. 187).
De vil gerne opleve sundheden omkring den daglige bevægelse men samtidig opnå fagligheden og
fordybelsen i idrætsfaget. Dog var der flest elever, der valgte bevægebåndet, da de skulle foretage et valg i
spørgeskemaet. Nogle lærere giver ydermere udtryk for en bekymring omkring tilbagevendende konflikter
og problemer, der tidligere opstod i idrætsfaget. Samtidig er ledelsen og lærere i tvivl om bevægebåndet
kan flytte nogle elever til at holde af bevægelse og idræt. Spørgsmålet er desuden, om en skole nogensinde
vil få alle elever til at holde af fysisk aktivitet.
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8.4.4 Delkonklusion
Dette tema står tilbage med spørgsmålet, som også lærere og ledelse fik stillet i interviewene; kan
bevægebånd og idræt overhovedet sammenlignes? Som lærere og ledelse fortæller, kan de to ting
sammenlignes på nogle punkter, og på andre punkter kan de ikke. Begge dele er bevægelse og
idrætsaktiviteter, hvor idræt har tiden til fordybelse og faglighed, mens bevægebåndet har den daglige
motion, der har skabt større engagement blandt eleverne.
Mange udsagn tyder på, at størstedelen af deltagerne ikke ville have noget imod, hvis både bevægebåndet
og idræt var obligatorisk på skolen, men der er enkelte deltagere der synes, det bliver for meget. Alting
handler om vaner, og hvis eleverne bliver vant til at bevæge sig 20-30 minutter hver dag i et bevægebånd
samt, at de én gang om ugen har mulighed for fordybelse og faglig læring i idrætstimerne, tyder meget på,
at det ikke vil være noget problem, hvis skolen havde begge dele på skemaet.
Bevægebåndet og idræt kan ikke erstatte hinanden, og de står omvendt heller ikke i vejen for hinanden.
Intet er til hindrer for, at begge dele bliver obligatorisk, og det vil samtidig give svar på ovenstående
spørgsmål, at bevægebånd og idræt ikke kan sammenlignes, fordi det er to forskellige dele af elevernes
skoledag. Alle elever bør bevæge sig hver dag, fordi meget forskning viser den gavnlige effekt fysisk
aktivitet har på læring (Kunststyrelsen, 2011), og samtidig bør eleverne opnå idrætsfaglig læring i
idrætstimerne, hvor der er tid til fordybelse, og hvor eleverne udvikler sig personligt og socialt.
Mulighederne for bevægebåndet sammenlignet med idræt er altså den daglige bevægelse, der bidrager
med frisk luft og energi til resten af skoledagen. Samtidigt er der tale om flere aktive minutter i løbet af
ugen, og derigennem også et andet socialt forhold eleverne imellem og mellem lærer og elev. Det har
ligeledes vist sig som en mulighed at få flere elever til at deltage aktivt og udvise engagement på baggrund
af valgfriheden blandt aktiviteterne.
Begrænsninger ved bevægebåndet sammenlignet med idræt er, at der kun er tale om perioder på 20
minutter sammenlignet med to lektioner på i alt 90 minutter. Casens deltagere giver udtryk for, at tiden går
stærkt, hvilket betyder, at der i bevægebåndet ikke er de samme muligheder for fordybelse, forbedring og
udvikling. Derudover nævnes det, at eleverne ikke kommer omkring alle aspekter af idrætten, fordi de ofte
vælger det samme hver gang. Desuden ser nogle af lærerne bevægebåndet som en besparelse
sammenlignet med idræt, fordi der er færre lærere tilkoblet i forhold til elevantallet. Denne begrænsning
har ifølge lærerne betydning for undervisningsaspektet og for lærernes stimulering af eleverne i forhold til
udvikling og læring.
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Det er oplagt at lade nedenstående citat stå som afslutning på temaet, idet IL2 mener, at eleverne blot
bevæger sig i bevægebåndet, mens idræt er så meget mere end det.
”Det er ligesom læsebånd og dansk, ikke. De læser jo også bare, men dansk er jo
så meget mere end bare et læsebånd” (IL2)
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9.0 Samlende diskussion
I dette kapitel samles analysens fire temaer, og der kastes lys over problemformulerings anden del omkring
idrætsfagets doxa og bevægebåndets betydning herfor. Der er yderligere tilbageblik på baggrunden for
casestudiet med efterfølgende diskussion af data sammenlignet med den nævnte baggrundslitteratur.

9.1 Praksis og læring
Her sættes de fire temaer op overfor hinanden, hvor tema 1 og 2 om elevers og læreres praksis kan ses som
baggrund for tema 3 om læring. Samtidig kan dele af de to første temaer repræsentere det positive i
bevægebåndet, da de viser, at der er et stort socialt udbytte for både lærere og elever. Dette er særligt
gældende for eleverne, der figurerer i mindre grupper i praksisfællesskabet (Wenger, 2004, s. 89). Eleverne
hjælper hinanden og følges ad til de forskellige aktiviteter. Lærernes sociale udbytte kommer til udtryk ved
deres forhold til eleverne. Ved at være aktivt sammen med eleverne i 20 minutter hver dag, har lærerne
opnået en anden relation til deres elever og set dem på andre måder, end hvad de plejer i den traditionelle
undervisning. Hvis en elev f.eks. ikke er bogligt stærk, kan vedkommende være fysisk og kropslig stærk, og
eleven kan i sådanne situationer opleve en anden form for opmærksomhed fra både lærerne og de øvrige
elever. Der er tale om en omveksling i den symbolske kapital (Bourdieu, 1997/2000, s. 242), hvor den
sociale og kropslige kulturelle kapital har fået større betydning, og hvor den institutionaliserede kulturelle
kapital har fået mindre betydning. Det handler ikke længere om at have titler og opnå gode karakterer,
men nærmere om deltagelse og sociale netværk. Dette betyder, at der er en anden logik i det sociale felt
(Wilken, 2011, s. 51), da det er andre aspekter i fællesskabet, der har værdi nu end førhen.
Tema 1 og 2 viser på den ene side et socialt udbytte, mens dele af tema 3 på den anden side viser et
manglende fagligt udbytte blandt eleverne. Lærerne nævner, at idrætsfagets faglighed betaler for
bevægebåndets eksistens, mens eleverne ikke ved om og hvad de skal lære eller have ud af bevægebåndet.
Dog er der alligevel situationer, hvor eleverne opnår læring, hvilket kan ske på baggrund af netop det
sociale udbytte, hvorfor det er den sociale læring, der er i spil (Wenger, 2004, s. 13). Modsat lærerne har
denne specialeafhandling haft fokus på læring i et bredere perspektiv, hvor den sociale læring i praksis har
spillet en større rolle. Da begrebet læring bliver nævnt overfor lærerne i interviewene, afviser de i første
omgang, at der er tale om læring i bevægebåndet. Lærerne mener ikke, at eleverne har opnået læring, fordi
der ikke er tale om undervisning, og fordi aktiviteterne hovedsaligt har været allerede kendte spil eller
gåture. Lærerne har haft en opfattelse af læring som værende noget nyt eller noget, der kan anvendes i
andre situationer. Læring bør kunne anvendes i andre situationer, men læring er ikke nødvendigvis noget
nyt, da det ydermere kan være udvikling af noget kendt. Her tænkes på de kompetencer, eleverne opnår
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igennem deltagelse. Selvom de spiller fodbold hver dag, vil det altid være en ny situation, og derigennem
nye erfaringer og oplevelser (Wenger, 2004, s. 67), som udvikler elevernes handlekompetencer, hvad enten
det er de kropslige, idrætslige, personlige eller sociale kompetencer (Rønholt & Peitersen, 2000, s. 104).

9.2 Placering mellem felter
Tema 4 kan ses som en form for opsamling, hvor casens deltagere fortæller om muligheder og begrænsninger for henholdsvis bevægebånd og idræt, herunder en diskussion af dilemmaet ved at være placeret
mellem to forskellige felter (Wilken, 2011, s. 52). I det ene felt er der fokus på bevægelse og sundhed, mens
der i det andet felt er fokus på faglighed.

Felt 1
Sundhed i
samfundet

Felt 2
BEVÆGE
BÅNDET

Bevægelse

Faglighed
Undervisning og
læring

Figur 8: Placeringen mellem to felter

I bevægebåndet er der i hovedtræk fokus på bevægelse og dermed på elevernes fysiske aktivitet og
sundhed. Lærerne i casestudiet har fokus på, hvad eleverne skal lave, og ikke hvad eleverne skal lære. Dette
var ligeledes gældende blandt andre danske idrætslærere i både EVA-rapporten (Danmarks Evalueringsinstitut, 2004, s. 5) og i SPIF-rapporten (von Seelen & Munk, 2012, s. 65). Det er planlægning af aktiviteter,
der er i fokus, og det virker som om, at formålet for lærerne i bevægebåndet er at få eleverne til at bevæge
sig og deltage aktivt, hvor det er af mindre betydning, hvad de opnår ved deltagelsen. Det kan betyde, at
lærerne i hovedtræk og i den daglige planlægning befinder sig i det felt, der handler om sundhed og
bevægelse, og hvor fagligheden ikke prioriteres højt.
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Dog har lærerne under interviewene givet udtryk for, at de savner idrætstimerne og ikke føler, at
bevægebåndet lever op til den faglighed, der var til stede i idræt, og som er en del af Fælles Mål
(Undervisningsministeriet, 2009). Lærerne er vant til fagligheden og skal hele tiden tænke undervisning og
læring for at leve op til de gældende krav og mål i skolen. Derfor burde fagligheden være så naturligt for
lærerne, at de ikke kan undgå at tænke den ind i planlægningen og organiseringen af bevægebåndet.
Omvendt kan de se bevægebåndet som et frirum, hvor de ikke behøver tænke idrætsfaglighed, men blot
bevægelse og sundhed.
Sammenlignet med anden litteratur inden for området kan SPIF-rapporten fortælle, at det ikke kun er
lærerne på caseskolen, der står over for dilemmaet omkring sundhed og faglighed. Også idrætslærere på
andre skoler finder det svært at prioritere mellem højt aktivitetsniveau og opnåelse af faglighed og læring.
Flere af de interviewede lærere i SPIF-rapporten giver udtryk for, at de føler et ansvar for, at eleverne
bevæger sig i idrætstimer og på den måde oplever glæden og vigtigheden ved bevægelse og sundhed.
Samtidig føler de ikke, at de kan nå alle de trinmål som Fælles Mål lægger op til.
Den offentlige diskurs omkring skolens rolle mht. sundhed har ændret sig markant
siden årtusindskiftet. Mange lærere oplever, at der er et øget fokus på sundhed og
oplever også et øget ansvar for elevernes sundhed. (von Seelen & Munk, 2012, s.
29)
Lærerne oplever, at det er svært at nå omkring kravene i Fælles Mål... […] For det
andet oplever både lærere og elever med rette idrætsfaget som et bevægelsesfag.
Det betyder, at lærerne føler, at der ikke er tid til at prioritere de elementer af
Fælles Mål, der ikke har direkte at gøre med fysisk aktivitet. (von Seelen & Munk,
2012, s. 39-40)
Der kan derfor være tegn på, at nogle af de samme problemstillinger er gældende i både bevægebåndet og
i idrætsundervisningen på andre skoler, men muligvis i omvendt rækkefølge. Skoler med traditionel idræt
skal opfylde kravet om faglighed og føler, at de forsømmer sundheden. Omvendt skal caseskolen opnå
bevægelse blandt eleverne, men lærerne føler, at de forsømmer fagligheden. Dette på trods af dispensationen omkring Fælles Mål. Det kan betyde, at sundhed får stadig større betydning for idrætsfagets doxa.
Ministeriet for Børn og Undervisning bør derfor tage initiativ til, at der skabes
klarhed omkring fagets og lærernes rolle i forhold til elevernes sundhed. (von
Seelen & Munk, 2012, s. 190).
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Med Bourdieus begreber om felter og doxa er det interessant, om det er feltet selv eller de omkringliggende strukturer, der skaber og bestemmer kampen i feltet (Østergaard, 2011, s. 54). I denne sammenhæng tyder meget på, at det er de omkringliggende strukturer fra samfundet, der har påvirket til øget
fokusering på sundhed. Deltagerne i feltet er udsat for et ydre pres, der igangsætter den indre kamp, der er
med til at udvikle feltet. Samfundets fokusering på sundhed bliver derfor en del af lærernes dagligdag og
årsag til dilemmaet i placeringen mellem to felter.
Diskussionen omkring sundhed og faglighed i idræt kan med Wengers (2004, s. 70-72) begreber føres
videre i diskussionen omkring deltagelse og tingsliggørelse og derigennem meningsskabelse. I specialeafhandlingen er der argumenteret for, at flere idrætslærere i casen har fokus på elevernes deltagelse og
sundhed i form af øget bevægelse, men at de ikke har fokus på tingsliggørelsen og fagligheden. Det bør dog
være sådan, at hvis eleverne opnår tingsliggørelse med deres deltagelse, er der tale om, at de både oplever
sundhed samt mening med deres deltagelse, som efterfølgende kan føre til læring. I bevægebåndet kan
sundheden gøres håndgribelig, hvis eleverne opnår en forståelse af dens vigtighed, og samtidig kan
fagligheden gøres håndgribelig, hvis eleverne opnår læring ud fra opsatte læringsmål. Derudover er det en
vigtig pointe, at der for nye medlemmer af praksisfællesskabet foregår mere deltagelse, da de har behov
for denne praktiske erfaring, før der kan være tale om tingsliggørelse (Wenger, 2004, s. 121). Derfor kan
der naturligvis i projektets første år være mere fokus på deltagelse, mens der de kommende år kan
fokuseres mere på at integrere tingsliggørelsen blandt eleverne.
Udover diskussionen omkring deltagelse og tingsliggørelse er også lærernes prioritering mellem bevægelse
og læring interessant. Lærerne har dels sat lighedstegn mellem undervisning og læring, og dels mener de,
at bevægebåndets varighed er for kort til, at der er tid til at have fokus på læring. Flere lærere ønsker, at
bevægebåndets varighed er ti minutter længere, men spørgsmålet er, om dette vil medføre en afgørende
forskel på forholdet mellem læring og bevægelse. Samtidig er det interessant at nævne IL4, der under
interviewet fortæller, at han ikke mener, at eleverne skal opnå faglig læring i bevægebåndet, men blot
opleve glæden ved at bevæge sig. I observationerne viser det sig, at IL4 trods det formår at integrere læring
og tingsliggørelse ved blandt andet at give et teoretisk oplæg i gymnastiksalen.

9.3 Formål…?!
Forholdet mellem bevægelse og læring, deltagelse og tingsliggørelse, sundhed og faglighed kan i høj grad
handle om selve formålet med bevægebåndet. Det er ikke klart og tydeligt, hvad formålet er, og derfor ses
en diskrepans mellem lærernes og elevernes umiddelbare svar i interviewene. Eleverne mener, at de har
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bevægebåndet for at blive klar til og være friske i timerne, mens lærerne lægger vægt på, at eleverne skal
bevæge sig så meget som muligt. Lærerne ser dog gerne, at ledelsens mål om øget læring i timerne bliver
opfyldt, men ifølge lærerne er det ikke entydigt, at det netop skyldes bevægebåndets implementering, da
mange andre forhold kan have indvirkning på elevernes læring. Dette kunne f.eks. være den anderledes
struktur på elevernes hverdag eller opdelingen i årgange frem for klasser. Ledelsen mener i første omgang,
at formålet er øget læring i de boglige fag, men fortæller senere, at de faktisk ikke foretager målinger og
evaluering af dette. Formålet er derfor meget overordnet og inspireret af den konsensus, der er mellem
læring og fysisk aktivitet (Kunststyrelsen, 2011), men som projektformål er øget læring ikke tilstrækkeligt
specifikt. Lærerne kan ikke planlægge bevægebåndet efter, at eleverne skal øge deres læring i f.eks. dansk
og matematik, og de kan slet ikke afgøre, om formålet bliver opfyldt.
På den ene side kan formålet være overordnet og ses som en vision, og noget man gerne vil agere hen
imod. På den anden side er det nødvendigt med et formål, der er håndgribeligt og realistisk. Samtidig kan
det diskuteres, hvilket formål bevægebåndet i fremtiden skal organiseres efter. Lærernes udsagn kan tyde
på, at de ser undervisning som et formål, mens det snarere burde være læring og dannelse i sig selv, der
skal være formålet. Netop læring og dannelse opstår, når eleverne oplever mening med deres deltagelse.
Ifølge specialeafhandlingens data er meningen opstået på baggrund af valgfriheden af aktiviteter. IL1
mener desuden, at det er valgfriheden, der er årsag til succesen. Modsat ses det i SPIF-rapporten (von
Seelen & Munk, 2012, s. 89-91), at elever og lærere kun foretrækker en lille mængde elevmedbestemmelse, fordi der er mange krav at nå i idrætsfaget. Eleverne mener, at faget er mere seriøst, når
lærerne stiller krav og vælger aktiviteter, mens lærerne i højere grad har mulighed for at opfylde Fælles
Mål, når de alene bestemmer indholdet. En idrætslærer i SPIF-rapporten fortæller følgende:
”Når de (eleverne, red.) har fri, så vælger de jo selv. Det her, det er undervisning,
det er underlagt de fælles mål, som jo er bærende, for ellers var der jo ingen grund
til at have idrætsundervisning, så kunne de lige så godt have nogle længere
frikvarterer. Det er undervisning, vi har, og vi har faktisk en ide med de ting vi
kommer med” (Idrætslærer, von Seelen & Munk, 2012, s. 90)
Citatet kan sætte bevægebåndet i et andet perspektiv og fungere som modargumentation for, at eleverne
selv skal have lov at vælge hvilken aktivitet, de vil deltage i. Hvis og når dispensationen ikke længere er
gældende, og skolen igen skal opfylde Fælles Mål, bliver de nødt til at ændre proceduren omkring
valgfriheden i bevægebåndet, da det er denne form for idræt, skolen foretrækker at fortsætte med. Lærere
og ledelse giver klart udtryk for, at de ikke vil tilbage til obligatorisk idrætsundervisning og forsøger derfor
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at finde argumenter for at bevare bevægebåndet. Blandt andet argumenteres for, at bevægebåndet har
flere aktive minutter om ugen, og netop derfor bør de kunne nå at opfylde Fælles Mål, selvom der kun er
20 minutter til rådighed ad gangen. En løsning kunne være at tilbyde aktiviteter inden for samme tema eller
samme trinmål fra faghæftet og lade eleverne vælge mellem dem. Til det mål, der hedder at ”sammensætte og udføre gymnastiske serier individuelt og i grupper” (Undervisningsministeriet, 2009, s. 8), kunne
de fire valgmuligheder være forskellige stykker musik, der repræsenterer forskellige genrer. Hvis målet var
at ”skabe egne boldspil og idrætslige lege med givne såvel som egne regelsæt” (Undervisningsministeriet,
2009, s. 8), kunne de fire valgmuligheder være forskellige boldspil eller forskellige lege. Det betyder altså, at
eleverne tvinges til at vælge blandt aktiviteter, der er bestemt af lærerne, som har sikret opfyldelse af
Fælles Mål. Dog har eleverne stadig muligheden for at vælge og oplever derigennem valgfriheden. Eleverne
fra 7. årgang gav under interviewet udtryk for, at det ville være en god løsning. De syntes, at
valgmulighederne i bevægebåndet ofte var de samme fra periode til periode, og de ville egentlig gerne
tvinges til at vælge forskelligt. Eleverne udtrykte, at så længe de har valget, ville de være tilfredse, uanset
hvilke typer aktivitet, der var tale om. De fortalte, at de finder det sjovt at prøve noget forskelligt, noget nyt
og noget der er anderledes fra, hvad de plejer.

9.4 Doxa
Meget tyder på, at den gældende doxa (Wilken, 2011, s. 55-56) i idrætsfaget indeholder et øget fokus på
sundhed, hvilket skyldes den øgede opmærksomhed på sundhed i samfundet. Som SPIF-rapporten nævner
(von Seelen & Munk, 2012, s. 190), er der endnu ikke afklaring omkring dette fokus på sundhed i Fælles
Mål, og lærerne er derfor splittede mellem faghæftet og de tematikker, der eksisterer om sundhed i
samfundet. SPIF-rapporten kan betegnes som en beskrivelse af idrætsfagets doxa og logik, da den
indeholder den nyeste forskning om faget i Danmark. Denne specialeafhandling beskriver selvsamme
faktorer, men i et anderledes projekt, der har fokus på fysisk aktivitet, og som er opstået med baggrund i
idrætsfaget. Casen kan muligvis få betydning for den gældende doxa i idrætsfaget, fordi den tager højde for
sundheden og bevægelsen hver dag. Dog sker det hovedsagligt uden bevidst fokus på faglighed, og derfor
er det ikke sikkert, at den beskrevne doxa kan blive den gældende for hele idrætsfaget. Bevægebåndet er
på nogle punkter langt fra Fælles Mål, og der er en del mangler i forhold til, at disse mål kan erklæres
opfyldt. Hvis bevægebåndet skal påvirke den gældende doxa i idrætsfaget på landsplan eller blandt de
øvrige frikommuner, der kan opnå samme dispensation, kræver det en anden struktur, hvor der lægges
vægt på opfyldelse af målsætninger og det opstillede formål.
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10.0 Konklusion
Denne specialeafhandling har kastet lys over bevægebåndet fra flere vinkler. I analysen blev elevernes og
lærernes praksis beskrevet, hvor det viste sig, at bevægebåndet i positiv forstand har en social betydning på
skolen. Elevernes sociale kapital er øget, fordi de indgår i fællesskaber i social praksis. Deres netværk er
blevet større, fordi de snakker med flere elever end tidligere, og de har yderligere øget deres kropslige
kulturelle kapital, fordi de nu er aktive hver dag og ikke kun en gang om ugen som i idrætstimerne.
Lærernes kapital har gennemgået en omveksling, hvor også den sociale og kropslige kulturelle kapital er
øget, men hvor de har mistet noget institutionaliseret kulturel kapital og autoritet i enkelte sammenhænge.
Begrebet læring blev beskrevet og diskuteret i interviews og i analysen. Der er i bevægebåndet ikke meget
fokus på læring, og deltagernes opfattelse af begrebet læring virker smalt og afgrænset til noget nyt eller
som konsekvens af undervisning. Som opsamling blev der foretaget en vurdering af muligheder og
begrænsninger for henholdsvis bevægebånd og idræt, hvor det i første omgang var deltagernes udsagn, der
blev analyseret, og derefter blev al empiri fra casen vurderet i forhold til problemformuleringen, som
ligeledes indeholdt spørgsmål om muligheder og begrænsninger for bevægebåndet.
Casen bærer præg af et samlende praksisfællesskab for alle deltagerne – både elever, lærere og ledelse.
Dog spiller ledelsens deltagelse en mindre rolle, mens lærere og elever har været aktive deltagere under
hele casen. Der er tale om, at både elever og lærere har oplevet en udvikling i deres habitus, således at der
er større overensstemmelse mellem den sociale habitus og hver deres individuelle habitus. Samtidigt har
alle deltagere haft forskellige placeringer i den sociale praksis, hvilket kom til udtryk gennem deres
tilhørsforhold til fællesskabet samt deres symbolske kapital. Der var yderligere tegn på, at den indre logik
og værdierne i social praksis gennemgik en udvikling, da bevægebåndet har et andet indhold end
idrætsfaget havde. Der vurderes at være flere fulde deltagere i bevægebåndets praksisfællesskab, end det
var tilfældet i idrætstimerne. Disse bar præg af mange perifere deltagere, der ikke udviste engagement,
samt flere marginale deltagere, da slet ikke deltog i undervisningen. Desuden har deltagerne i
bevægebåndet oplevet en udvikling af identitet igennem deres medlemskab af fællesskabet. Dette er
yderligere sket gennem forhandlet oplevelse, forskellige deltagerbaner og tilhørsforhold, samt oplevelsen
af multipelt medlemskab. Dermed er der i bevægebåndet mange udviklingsmuligheder, både for den
enkelte deltager og for fremtiden. Hvis bevægebåndet bevares, skal det være under forudsætning af en
stor faglig udvikling, hvor Fælles Mål eller andre formålsbeskrivelser og læringsmål gøres synlige og
inddrages i praksis.
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Nogle af disse målsætninger kunne omhandle tilegnelse af læring, og dermed kan opfattelsen af begrebet
læring udvikles og udvides. Deltagerne i casen kan med fordel se læring i et bredere og større perspektiv,
hvor den sociale og personlige dimension kommer til at spille en rolle. Lærerne og til dels eleverne mente,
at læring var nye regler, nye spil og nye færdigheder. Lærerne gav yderligere udtryk for, at læring var en
konsekvens eller effekt af undervisning, og eftersom der i bevægebåndet som udgangspunkt ikke blev
foretaget undervisning, opnåede eleverne heller ikke læring – ifølge lærerne. I Wengers teori nævnes det,
at der ikke sættes lighedstegn mellem læring og undervisning, da han mener, at læring altid forekommer,
også selvom den ikke er tiltænkt. Læring sker i praksis igennem deltagelse, hvor der opnås mening,
oplevelser og erfaringer. Læring kan i bevægebåndet derfor også være deltagelse i kendte spil eller lege,
hvor elevernes personlige og sociale kompetencer udvikles. Der bør i bevægebåndet sættes fokus på
elevernes handlekompetencer, og der bør tales om læring i forbindelse med disse. Desuden oplever
eleverne udvikling og dannelse af deres identitet, hvilket også bør betegnes som læring.
Idrætsfagets doxa og indre logik står ligeledes over for udviklingsmuligheder, der særligt omhandler
sundhed blandt børn og unge. Fælles Mål, der kan betegnes som idrætsfagets eksplicitte dagsorden,
omtaler ikke, hvordan lærerne skal arbejde med og inddrage elevernes sundhed, og derfor oplever lærerne
at være placeret mellem to felter, der har hver sin doxa. Dette være sig gældende på både caseskolen samt
på andre danske skoler, hvor lærerne oplever at stå overfor et dilemma omkring faglighed og sundhed.
Bevægebåndet kan muligvis få betydning for fremtidens doxa, da det er et eksempel på, hvordan
bevægelse og sundhed kan komme til at spille en større rolle i den danske folkeskole. Dog er der fortsat
mangler omkring fagligheden, hvor bevægebåndet ikke kan leve op til den allerede gældende doxa.
Dermed vurderes det, at bevægebåndet kan bidrage til udviklingen af doxa, men bevægebåndet kan ikke
blive afgørende og skelsættende for idrætsfagets doxa i fremtiden.
Egtved Skole har valgt den lille, tæt bevoksede skovsti, som viste sig at indeholde et nyt perspektiv på
idrætsfaget og fysisk aktivitet i folkeskolen. Dog har stien stadig vildtvoksende buske og grene, som
forhindrer andre skoler i, at vælge stien som en naturlig mulighed, når de står ved skillevejen. Men måske
er den lille sti lige præcist, hvad idrætsfaget har brug for, for at finde en fremtidig løsning, hvor hovedvejen
og skovstien mødes i en sundhedsrelevant og idrætsmæssig faglighed.
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11.0 Perspektivering
Skovsti eller hovedvej? Hvad betyder det i virkeligheden?
Dette kapitel indeholder tanker om fremtidens idræt og bevægelse i folkeskolen. Med afsæt i
specialeafhandlingen vurderes det, at sundheden kommer til at spille en større rolle i fremtidens skole. Det
skaber en problematik, da der fra flere læreres side bliver udtrykt frustration over at stå i dilemmaet
mellem faglighed og sundhed. Mange lærere føler, at de skal vælge og prioritere mellem to poler, men der
bør være plads til begge dele. Det må kunne lade sig gøre at foretage undervisning, der både appellerer til
faglighed og læring, og hvor eleverne er aktive.
Et bud på fremtidens doxa vil være en anden strukturering af idræt og bevægelse i skolen, som indeholder
både idrætsfaget og bevægebånd for udskolingselever på alle skoler. I idrætstimerne skal der være fokus på
fagligheden, Fælles Mål, læring, fordybelse og undervisning, hvilket kunne ende ud i en form for
afgangsprøve i 9. klasse. Eleverne skal ikke tvivle på formålet, og de skal kende til meningen med deres
deltagelse. Når der prioriteres tid til fordybelse, har læreren forhåbentlig ikke længere dårlig samvittighed
over, at eleverne ikke får bevæget sig og får pulsen op. Det vil de nemlig opnå i et bevægebånd, hvor
lærerne ikke skal have dårlig samvittighed over eventuelt manglende fordybelse og faglighed.
Bevægebåndet skal bestå af 20-30 minutters forskellige, anderledes og interessante aktiviteter, hvor
omdrejningspunktet er højt aktivitetsniveau. Strukturen skal bestå af klare målsætninger og formål for
både idræt og bevægebånd, hvor idrætsfaget skal fordybe og danne eleverne, mens bevægebåndet skal
bevæge eleverne.
Succeskriteriet i idræt vil være, at alle elever har været igennem alle trinmål i Fælles Mål, eller at de alle
bliver klar til afgangsprøven, mens succeskriteriet i bevægebåndet vil være, at alle bevæger sig og får
pulsen op i løbet af den afsatte tid. En samlet målsætning for skolerne kunne være, at alle elever skal have
en aktiv fritidsinteresse og have forstået vigtigheden af motion og bevægelse gennem hele livet. Dermed
bliver bevægebåndet placeret i sundhedsfeltet, mens idrætsfaget bliver placeret i et undervisnings- og
faglighedsfelt. Det vil betyde, at lærerne ikke længere skal opleve den problematiske placering mellem to
felter, hvor de søger at leve op til forventninger og doxa fra begge områder.
Hvis den omtalte struktur bliver en realitet, er der dog alligevel nogle spørgsmål, der står tilbage. Når
eleverne i et bevægebånd skal bevæge sig og have pulsen op, hvornår er det da nok? Er der tale om
bevægelse, når eleverne ikke længere sidder stille, og vil denne bevægelse være nok til at opnå en effekt i
forhold til sundhed eller i forhold til koncentration og læring i de boglige timer? Skal pulsen op? Skal de
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svede? Hvilke aktiviteter er der tale om? Skal bevægebåndet bestå af en løbetur, hvor pulsen kommer højt
op, eller skal det være aktiviteter, der også fanger elevernes interesser, og hvor de opnår andre
kompetencer samtidig? Ved konsensuskonferencen blev det nævnt, ”at læring fremmes bedst, hvis den
fysiske aktivitet er udfordrende, varieret og indebærer succesoplevelser.” (Kunststyrelsen, 2011, s. 5).
Desuden nævnes det under konferencens fremtidige perspektiver, at der er et behov for yderligere
forskning og dokumentation omkring hvilke typer af aktivitet samt hvilken pædagogik, der har den bedste
virkning. Dele af dette er netop ved at blive undersøgt i et projekt af KOSMOS, Videnscenter for Kost,
Motion og Sundhed hos børn og unge (www.vicekosmos.dk).
Samtidig er det spørgsmålet, hvem der skal tage ansvar og del i opgaven omkring elevernes sundhed.
Meget tyder på, at det er mest naturligt, at idrætsfaget påtager sig opgaven, men det kunne lige så vel
være de øvrige fag, der bidrog til, at eleverne bevæger sig mere. I Sundhedsstyrelsens anbefalinger
(www.sst.dk) skal børn og unge bevæge sig 60 minutter ved moderat til høj intensitet hver dag og
yderligere tre gange om ugen ved høj intensitet af mindst 30 minutters varighed. Dette kan hverken et
bevægebånd eller idrætsfaget opfylde i folkeskolen. Samtidig er det heller ikke kun skolens opgave, da
forældrene også har et ansvar. I skolen bør både idræt og andre fag dog tage del i ansvaret om elevernes
sundhed. Et bevægebånd på 20 minutter kan opfylde en tredjedel af de 60 minutters daglige aktivitet ved
moderat intensitet. Hvis der skal være tale om høj intensitet, vil mange elever have behov for et bad
efterfølgende, hvilket ifølge casens lærere og ledelse vil genskabe de konflikter og problemer, som de
oplevede i idrætstimerne.
I baggrundskapitlet blev der opstillet spørgsmål omkring idrætsfagets mål i fremtidens folkeskole. Skal
idræt være et middel til at opnå sundhed og læring blandt eleverne? Kan idræt have et mål i sig selv og
dermed sin egen eksistensberettigelse? Ved den foreslåede struktur med både obligatorisk idræt og
bevægebånd vil idrætsfaget få begge funktioner, da idræt i idrætstimerne vil have et mål og en
eksistensberettigelse i sig selv, mens idræt i et bevægebånd bruges som middel til både øget sundhed og
øget læring. Sundheden øges blandt eleverne, fordi de bevæger sig og får pulsen op hver dag, mens
læringen øges på baggrund af den konsensus, der er mellem fysisk aktivitet og læring.
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13.0 Bilag
A1 Projektbeskrivelse Bevægebåndet
Baggrund












Egtved skole ønsker at ændre skoledagen for alle elever ifm., at Vejle Kommune er frikommune.
7.-9. årgangs idrætsundervisning skal foregå anderledes.
20 minutters bevægelsesbånd hver dag
Bademulighed i pausen
120 elever
o De fleste er aktive i den nuværende idrætsundervisning – ca. 90
o De resterende skal motiveres
2 idrætslærere og 2 ikke-idrætsuddannede lærere
Faciliteter
o Gymnastiksal
o Hal
o Masser af boldbaner og udearealer
o Skolegård
o Stort grønt areal med bakker ved Ørvigvej
o Stort multilokale på 140 m2
Der arbejdes med 4 store perioder og små perioder på 3 uger
o Uge 33-41
o Uge 43-51
o Uge 1-13
o Uge 15-25
Hver uge
o Mandag – gymnastik
o Tirsdag, onsdag og torsdag – valgfri aktivitet mellem 3 valg
o Fredag – march – gang eller løb

Indsats










4 aktiviteter hver dag
Forskellige muligheder for holddeling
o Køn
o Alder
o Tonsere/ikke-tonsere
o Skadede
o Idrætssvage
o Interesser
o Etc.
Atletikdiscipliner
Boldaktiviteter – herunder de gængse holdidrætter, men også spil som Kinball og Ballebold
Dans/aerobic
Friluftsaktiviteter, herunder orientering
Ketchersport
Konditionstræning
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Lege
Samarbejdsøvelser
Udefitness/fitness
Vandaktiviteter?

Opstart




Test

o Beep
o Kropshævninger
o Armstrækninger
Motivation og målsætning – oplæg og individuel målafklaring

Perspektivering







Egtved skole er røgfri
Kroppen ind i undervisningen – dansk og matematik på alle årgange.
Sund mad i kantinen
Udarbejdelse af en sundhedspolitik
Elevinddragelse ift. bevægelsesbåndet
Test og udarbejdelse af en sundhedsprofil
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A2 Forsøgsansøgning Bevægebåndet
Forsøgsansøgning
Frikommune
Titel på forsøg
Start- og
sluttidspunkt for
Forsøget
Kontaktperson
Dato for ansøgning

Vejle kommune
Idræt og fysisk aktivitet på 7. – 9. kl. trin. Skoleområdet.
Startdato
Slutdato
01.08.2011

Lars Jespersen
Telefon
29. juni 2011

1. Beskrivelse af forsøget

76815058

E-mail

01.08.2015.

lajes@vejle.dk

Vi ønsker at etablerer en struktur, der skaber helheder for
eleverne. Derfor planlægges undervisningen i fag - og
temamoduler hhv. årgangsvis og aldersintegreret. Hvert
modul varer 135 minutter. En skoledag indeholder 2 moduler
samt et lille bevægelsesmodul for eleverne i udskolingen. En
stor pause på en time midt på dagen deler de 2 moduler.
I dagligdagens struktur indtænkes mulighed for sund mad og
fysisk aktivitet for både elever og personale. Desuden vægtes
pauser med mulighed for bevægelse højt.
Det skal understreges, at ikke alle skoler i Vejle Kommune, vil
indlede forsøg på dette område ved starten af
forsøgsperioden. Det er på den anden side udgangspunktet,
at flere skoler er klar til at igangsætte forsøget i skoleåret
2011/12.
Det er også udgangspunktet, at de skoler som igangsætter
forsøg inden for rammerne af denne ansøgning, kan tilpasse
omfanget og indholdet i forhold til deres udfordringer og
muligheder.

2. Mål og forventede resultater

Det er et klart mål, at rette fokus imod det
sundhedsfremmende element som en del af elevernes
almene dannelse.
Det forventes, at elevernes udbytte af deres skolegang vil
øges som følge af de 20 minutters daglige fysiske aktivitet.

3. Hvordan nås de opstillede mål?

Ved at erstatte den traditionelle idrætsundervisning i
udskolingen med 1 bevægelseslektion hver dag af 20
minutters varighed med meget højt aktivitetsniveau. Den
normale idrætsundervisning vil blive tilbudt eleverne i et
valgfrit modul.
Indholdet og aktiviteterne udvikles og kvalificeres i
samarbejde med Vejle Kommunes Sundhedsafdeling,
nærmere bestemt ”Team borgerrettet forebyggelse”.
Borgernes retssikkerhed er ikke berørt af dette forsøg,
ligesom forsøget respekterer bestemmelserne i
folkeskolelovens formålsparagraf.
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4. Forsøgshjemler

Folkeskolelovens bestemmelse om fastsættelse af centrale
kundskabs- og færdighedsområder § 10. I dette tilfælde
konkret de mål som er formuleret vedrørende faget Idræt.

5. Evaluering

Forsøget evalueres igennem hele forsøgsperioden med
inddragelse af medarbejdere, forældre og elever. Yderligere
vil skolens bestyrelse være en central aktør i denne
sammenhæng. Vejle Kommunes skoleafdeling vil deltage i
evalueringen som proceskonsulenter og vil for, at
sikre videndeling og videnspredning, følge forsøget løbende.
Forsøget evalueres to gange årligt i forhold til børns trivsel og
læring:
- I skolebestyrelsen herunder elevrådet
- I MED - udvalget
- I hele forældregruppen
- I pædagogisk råd (dog kun én gang årligt)
- I forhold til trivsel bruges ”God Skole” to gange årligt.
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A3 Spørgeskemaer
Oktober 2011
Hvilken årgang går du på?_________
Dreng_________

Hvor gammel er du?_________

Pige___________

1. Hvilke aktiviteter har du haft i 1. periode (tirsdag-onsdag-torsdag)?
_____ Gamle lege
_____ Boldspil
_____ Fodbold
_____ Rundbold
_____ Spinning
2. Hvilke aktiviteter har du haft i 2. periode (tirsdag-onsdag-torsdag)?
_____ Fangelege
_____ Boldspil
_____ Fodbold
_____ Høvdingebold/stikbold
_____ Gå-tur
_____ Spinning
3. Hvilke aktiviteter har du haft i 3. periode (tirsdag-onsdag-torsdag)?
_____ Ultimate
_____ Fodbold
_____ Waveboard
_____ Gå-tur
_____ Spinning
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4. Hvor tilfreds er du generelt med bevægebåndet?
Meget tilfreds

Tilfreds

Utilfreds

Meget utilfreds

Ved ikke

5. Hvad synes du generelt om aktiviteterne tirsdag, onsdag, torsdag?
Rigtig godt

Godt

Dårligt

Rigtig dårligt

Ved ikke

Hvorfor?
___ Sjovt

___Kedeligt

___Varierende

___ Ikke lige mig

___ Sammen med vennerne

___ Valgfrit

Andet_______________________________________________

6. Hvad synes du om mandagene (aktivitet i hallen)?
Rigtig godt

Godt

Dårligt

Rigtig dårligt

Ved ikke

Hvorfor?
___ Udfordrende

___ Sjovt

___ God musik

___ Kedeligt

___ Ikke lige mig

___ Samvær med andre

Andet_______________________________________________

7. Hvad synes du om gåturen/løbeturen om fredagen?
Rigtig godt

Godt

Dårligt

Rigtig dårligt

Ved ikke

Hvorfor?
___ For langt

___ For kort

___ Kedeligt

___ Hyggeligt

___ Mulighed for at snakke ___ Det er frit om man går eller løbe

Andet_______________________________________________
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8. Om mandagen og om fredagen ligger aktiviteterne fast. Hvad synes du om det?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

9. Kan det gøre anderledes? Hvis ja, hvordan?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

10. Hvilke aktiviteter kunne du tænke dig kom i bevægebåndet igen? Hvorfor?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

11. Hvilke aktiviteter skal ikke komme igen? Hvorfor ikke?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

12. Hvilke andre/nye aktiviteter kunne du tænke dig?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

13. Hvad synes du om at have den samme aktivitet i en periode på 2-3 uger af gangen?
Rigtig godt

Godt

Dårligt

Rigtig dårligt

Ved ikke

Hvorfor?
___ Passende

___ For lang tid

___ For kort tid

Uddyb gerne:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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14. Har du forslag til at gøre hele bevægebåndet bedre?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

15. På en skala fra 1-10, hvor aktiv er du i løbet af de 20 minutter?
Slet ikke aktiv
1
2

3

4

5

6

7

8

9

Meget aktiv
10

9

Meget sund
10

Nej

Nej, slet ikke

16. På en skala fra 1-10, hvor sund føler du dig af at have bevægebånd?
Slet ikke sund
1
2

3

4

5

6

7

8

17. Føler du at bevægebåndet har haft betydning for sammenholdet?
Ja, meget

Ja

Ja, lidt

Ved ikke

Nej, ikke rigtigt

På årgangen?
Blandt de ældste elever?
På hele skolen?

18. Hvor mange minutter er du cirka fysisk aktiv om dagen? ___________________________
Du må lægge sammen over hele dagen. F.eks. gå eller cykle i skole, leg i skolegården, bevægebåndet, gå på
trapper, løb, idræt og sport i fritiden.

19. Har du oplevet at dit humør og din energi har ændret sig i dette skoleår sammenlignet med sidste år?
Mit humør er
bedre

Mit humør er
dårligere

Jeg har mere
energi

Jeg har mindre
energi

Side
110

Der er ikke sket
noget

Ved ikke

Bevægelse og Bevægelse og idræt i folkeskolen
Et casestudie om ”bevægebåndet” – daglig bevægelse i skolen
Signe Asferg Andersen
20. Har du andre kommentarer?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Tak for hjælpen!
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Hvilken årgang går du på?_________
Dreng_________

Hvor gammel er du?_________

Pige___________

1. Hvilke aktiviteter har du haft i bevægebåndet siden efterårsferien?
Sæt X

Sæt X
Gåtur
Løbetur
Zumba
Fodbold inde i hallen
Aerobic

Sæt X
Kinball
Boldaktivitet i hallen
Fodbold udenfor
Pilates
Styrketræning i salen

Sjov styrketræning
Bold over net
Pardans
Ballebold
Andet:___________________

2. Hvor tilfreds er du generelt med bevægebåndet?
Meget tilfreds

Tilfreds

Utilfreds

Meget utilfreds

Ved ikke

3. Hvad synes du om aktiviteterne tirsdag, onsdag, torsdag?
Rigtig godt

Godt

Dårligt

Rigtig dårligt

Ved ikke

4. Hvad synes du om gåturen/løbeturen mandag og fredag?
Rigtig godt

Godt

Dårligt

Rigtig dårligt

Ved ikke

5. Hvilke aktiviteter kunne du tænke dig kom igen? Hvorfor?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

6. Hvilke nye/andre aktiviteter kunne du tænke dig?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

7. Har du forslag til at gøre bevægebåndet bedre?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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8. På en skala fra 1-10, hvor aktiv er du i løbet af de 20 minutter?
Slet ikke aktiv
1
2

3

4

5

6

7

8

9

Meget aktiv
10

8

9

Meget sund
10

Nej

Nej, slet ikke

9. På en skala fra 1-10, hvor sund føler du dig af at have bevægebånd?
Slet ikke sund
1
2

3

4

5

6

7

10. Føler du, at bevægebåndet har betydning for sammenholdet?
Ja, meget

Ja

Ja, lidt

Ved ikke

Nej, ikke rigtigt

I klassen?
På hele skolen?
Blandt de ældste elever?

11. Føler du, at du har lært noget i bevægebåndet? Hvad?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

12. Hvor mange minutter bevæger du dig cirka om dagen? ___________________________

13. Har du oplevet, at dit humør og din energi har ændret sig i dette skoleår sammenlignet med sidste år?
Mit humør er
bedre

Mit humør er
dårligere

Jeg har mere
energi

Jeg har mindre
energi

Der er ikke sket
noget

Ved ikke

14. Hvad ville du vælge, hvis du havde valget mellem almindelige idrætstimer (som sidste år) og
bevægebåndet?
Sæt X
2 almindelige idrætstimer 1 gang om ugen
20 minutters bevægebånd hver dag

Side
113

Bevægelse og Bevægelse og idræt i folkeskolen
Et casestudie om ”bevægebåndet” – daglig bevægelse i skolen
Signe Asferg Andersen
15. Hvorfor vælger du det?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

16. Har du andre kommentarer?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Tak for hjælpen!
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Hvilken årgang går du på?_________
Dreng_________

Hvor gammel er du?_________

Pige___________

1. Hvilke aktiviteter har du haft i bevægebåndet siden påskeferien?
Sæt X

Sæt X
Gåtur/løbetur
Høvdingebold
Just Dance
Dødbold

Sæt X
Lege
Hip hop
Ultimate
Tango/jive

Fodbold
Styrketræning i salen
Boldspil
Andet:___________________

2. Hvor tilfreds er du generelt med bevægebåndet?
Meget tilfreds

Tilfreds

Utilfreds

Meget utilfreds

Ved ikke

3. Hvad synes du om aktiviteterne tirsdag, onsdag, torsdag?
Rigtig godt

Godt

Dårligt

Rigtig dårligt

Ved ikke

4. Hvad synes du om gåturen/løbeturen mandag og fredag?
Rigtig godt

Godt

Dårligt

Rigtig dårligt

Ved ikke

5. Hvilke aktiviteter kunne du tænke dig kom igen til næste år? Hvorfor?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6. Hvilke nye/andre aktiviteter kunne du tænke dig?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

7. Har du forslag til at gøre bevægebåndet bedre til næste år?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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8. På en skala fra 1-10, hvor aktiv er du i løbet af de 20 minutter?
Slet ikke aktiv
1
2

3

4

5

6

7

8

9

Meget aktiv
10

8

9

Meget sund
10

Nej

Nej, slet ikke

9. På en skala fra 1-10, hvor sund føler du dig af at have bevægebånd?
Slet ikke sund
1
2

3

4

5

6

7

10. Føler du, at bevægebåndet har betydning for sammenholdet?
Ja, meget

Ja

Ja, lidt

Ved ikke

Nej, ikke rigtigt

I klassen?
På hele skolen?
Blandt de ældste elever?

11. Hvor mange minutter bevæger du dig cirka om dagen? ___________________________

12. Har du oplevet, at dit humør og din energi har ændret sig i dette skoleår sammenlignet med sidste år?
Mit humør er
bedre

Mit humør er
dårligere

Jeg har mere
energi

Jeg har mindre
energi

13. Har du haft valgfag med idræt i år?
Efterår 11

Forår 12

Sund livsstil
Bold, leg og tons
Nej, ingen af disse

14. Hvilke valgfag har du valgt til næste år?
_______________________________________________
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15. Er bevægebåndet et tidspunkt på dagen som du glæder dig til?
Ja
Nej

16. Har du andre kommentarer?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Tak for hjælpen og god sommer!
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A4 Interviewguide
Hvilke muligheder og begrænsning er der for elevernes og lærernes praksis, når der implementeres tyve
minutters ”bevægebånd” hver dag, i stedet for den obligatoriske 90 minutters idrætsundervisning om ugen
i 7.-9. klasse?
Hvilke(n) diskurs(er) gør sig gældende i folkeskolens idrætsfag anno 2012? Hvad kan et tyve minutters
”bevægebånd” være et tegn på for denne diskurs?
Eleverne
Jeres baggrund: Køn, alder, årgang, fritidsidræt?
Forskningsspørgsmål

Interviewspørgsmål

Hvilke muligheder og begrænsninger der for

Hverdagen:

elevernes praksis?

Prøv at beskrive en dag i bevægebåndet fra start til

Hvordan opleves hverdagen med bevægebåndet?

slut (tirsdag, onsdag, torsdag)?
Hvordan fylder bevægebåndet i jeres hverdag?
Har I kunnet mærke noget i de andre timer?
Hvordan var det at vænne sig til?
Har bevægebåndet nogen betydning ud over de 20
minutter? For sammenholdet? Læring?
Koncentration?

Baggrund for bevægebåndet

Formål:

Hvordan oplever eleverne beslutningen om, at

Hvorfor tror I, at I har bevægebånd?

idrætsundervisningen nu hedder bevægebånd?

Hvad er det vigtigste ved bevægebåndet?
Hvordan er det startet?

Bevægebånd vs. idræt?

Mange svarede i det sidste spørgeskema, at de

Hvilke muligheder og begrænsning er der for

hellere ville have bevægebånd end almindelig

elevernes og lærernes praksis, når der

idræt.

implementeres tyve minutters ”bevægebånd” hver

Hvorfor tror I at flertallet hellere vil have

dag, i stedet for den obligatoriske 90 minutters

bevægebånd end idræt?

idrætsundervisning om ugen i 7.-9. klasse?

Hvad hvis I havde begge dele? Hvordan ville det
være?
Hvorfor tror I, at nogle hellere vil have idræt?
Hvad kan idræt som bevægebåndet ikke kan?
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Hvad kan bevægebåndet som idræt ikke kan?
Læring

Mange føler ikke, at de har lært noget i
bevægebåndet. Hvad synes I?

Hvilke(n) diskurs(er) gør sig gældende i folkeskolens

Hvorfor/hvorfor ikke?

idrætsfag anno 2012? Hvad kan et tyve minutters

Er der noget I er blevet bedre til?

”bevægebånd” være et tegn på for denne diskurs?

Er der nogle ting du kan nu, som du ikke kunne før?
Hvordan er det sket? Omstændighederne.
Ved du noget i dag, som du ikke vidste før?
Hvad har I lært? Hvad kunne man lærer?
Følte I at I lærte noget, da I havde idræt?
Hvad tror I man skal lære i idræt?

Fremtiden

Hvis I skal bestemme, hvordan skal

Hvilke(n) diskurs(er) gør sig gældende i folkeskolens

idrætsundervisningen så være? Almindelig idræt

idrætsfag anno 2012? Hvad kan et tyve minutters

eller bevægebånd? Begge dele?

”bevægebånd” være et tegn på for denne diskurs?

Hvordan skal bevægebåndet være næste år?
Skal det ændres?
Hvad kan gøres bedre?
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Idrætslærerne
Jeres baggrund: klassetrin, køn, uddannelse, undervisningserfaring, timetal bevægebånd og evt. idræt,
særlig funktion?
Forskningsspørgsmål

Interviewspørgsmål

Hverdagen

Prøv at beskrive et bevægebånd fra start til slut?

Hvilke muligheder og begrænsning er der for

Hvordan er det at være lærer i bevægebåndet?

elevernes og lærernes praksis, når der

Hvordan foregår planlægningen/forberedelse?

implementeres tyve minutters ”bevægebånd” hver

Hvordan vil I beskrive starten/tilvænningsfasen?

dag, i stedet for den obligatoriske 90 minutters

På hvilken måde har bevægebåndet betydning for

idrætsundervisning om ugen i 7.-9. klasse?

jeres hverdag som lærere?
For hverdagen på skolen?
Hvordan oplever I eleverne uden for
bevægebåndet?

Formål

Hvad er formålet med bevægebåndet?

Hvilke muligheder og begrænsning er der for

Hvad skal eleverne opnå med bevægebåndet?

elevernes og lærernes praksis, når der

Hvorfor har de det?

implementeres tyve minutters ”bevægebånd” hver

Hvordan opstod ideen?

dag, i stedet for den obligatoriske 90 minutters

Hvordan blev I hørt, da bevægebåndet skulle

idrætsundervisning om ugen i 7.-9. klasse?

implementeres?

Hvilke(n) diskurs(er) gør sig gældende i folkeskolens

Hvad er det vigtigste ved bevægebåndet?

idrætsfag anno 2012? Hvad kan et tyve minutters

Har bevægebåndet de muligheder, der skal til, for

”bevægebånd” være et tegn på for denne diskurs?

at opfylde formålet?

Bevægebånd vs. idræt

Hvad er den største forskel på at være lærer i

Hvilke muligheder og begrænsning er der for

bevægebåndet og være idrætslærer?

elevernes og lærernes praksis, når der

Hvilke muligheder har bevægebåndet?

implementeres tyve minutters ”bevægebånd” hver

Hvilke muligheder havde idræt?

dag, i stedet for den obligatoriske 90 minutters

Hvilke begrænsninger har bevægebåndet?

idrætsundervisning om ugen i 7.-9. klasse?

Hvilke begrænsninger havde idræt?
Kan de to ting overhovedet sammenlignes?
Hvordan ville det være, hvis der både var
bevægebånd og idræt?
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Læring

Mange elever synes ikke, at de lærer noget i

Hvilke(n) diskurs(er) gør sig gældende i folkeskolens

bevægebåndet.

idrætsfag anno 2012? Hvad kan et tyve minutters

Synes I at eleverne lærer noget?

”bevægebånd” være et tegn på for denne diskurs?

Har I fokus på at eleverne skal lære noget i
bevægebåndet?
Er de gjort bevidste omkring læring? Omkring
formålet med bevægebåndet?
Er det italesat?
De må jo få noget med alligevel, og det er jo en
oplagt måde at lære på i forhold til målsætningen
om at det skal være ”sejt at lære”? Hvad tænker I
om det?

Fremtiden

Hvordan skal idrætsundervisningen foregå, hvis I

Hvilke(n) diskurs(er) gør sig gældende i folkeskolens

skulle bestemme?

idrætsfag anno 2012? Hvad kan et tyve minutters

Hvad har I af tanker om fremtiden med

”bevægebånd” være et tegn på for denne diskurs?

bevægebåndet?

Hvor er vi på vej hen?

Under hvilke præmisser skal bevægebåndet
fungere?
Hvad kan gøres bedre? Optimeres?
Hvad fungerer godt?
Har det været en succes?
Ønsketænkning om bevægebåndet i fremtiden?
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Ikke-idrætslærere
Baggrund: klassetrin, køn, fag, uddannelse, undervisningserfaring, idræt?
Har I været vikar i bevægebåndet? Hvordan har det fungeret? Hvordan er det at være fast lære i
bevægebåndet? Hvilke udfordringer har I oplevet? Idrætsfagligt?
Forskningsspørgsmål

Interviewspørgsmål

Formål

Hvorfor har eleverne bevægebånd?

Hvilke muligheder og begrænsning er der for

Hvad er for jer den vigtigste grund til, at de har

elevernes og lærernes praksis, når der

bevægebåndet?

implementeres tyve minutters ”bevægebånd” hver

Hvordan opstod ideen?

dag, i stedet for den obligatoriske 90 minutters
idrætsundervisning om ugen i 7.-9. klasse?
Hverdagen

Hvordan oplever I bevægebåndet i jeres egen

Hvilke muligheder og begrænsning er der for

hverdag?

elevernes og lærernes praksis, når der

Hvordan oplever I bevægebåndet i skolens

implementeres tyve minutters ”bevægebånd” hver

hverdag?

dag, i stedet for den obligatoriske 90 minutters

Har I mærket nogen forskel på eleverne, efter der

idrætsundervisning om ugen i 7.-9. klasse?

er indført bevægebånd?
Socialt? Trivsel? Læringsmæssigt? Engagement?
Energi i timerne? Indlæring?
Har bevægebåndet nogen effekt i timen efter?

Fremtid

Hvordan ser I idrætsundervisningen i fremtiden?

Hvilke(n) diskurs(er) gør sig gældende i folkeskolens

Hvordan ser I bevægebåndet i fremtiden?

idrætsfag anno 2012? Hvad kan et tyve minutters
”bevægebånd” være et tegn på for denne diskurs?
Hvor er vi på vej hen?
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Ledelsen
Baggrund: køn, uddannelse, undervisningserfaring?
Forskningsspørgsmål

Interviewspørgsmål

Formål

Hvad er for jer bevægebåndets formål?

Hvilke muligheder og begrænsning er der for

Hvorfor har eleverne bevægebånd?

elevernes og lærernes praksis, når der

Hvad får de ud af det?

implementeres tyve minutters ”bevægebånd” hver

Hvordan prioriteres bevægebåndet? Evt.

dag, i stedet for den obligatoriske 90 minutters

sammenlignet med andre fag, idræt, læsebånd?

idrætsundervisning om ugen i 7.-9. klasse?

Har bevægebåndet de muligheder, der skal til, for
at opfylde formålet?

Hverdagen

Hvordan oplever I bevægebåndet i jeres hverdag?

Hvilke muligheder og begrænsning er der for

I skolens hverdag?

elevernes og lærernes praksis, når der

Hvad hører I fra eleverne?

implementeres tyve minutters ”bevægebånd” hver

Fra lærerne – både idrætslærere og ikke-

dag, i stedet for den obligatoriske 90 minutters

idrætslærere?

idrætsundervisning om ugen i 7.-9. klasse?
Bevægebånd vs. idræt

Hvilke muligheder har bevægebåndet?

Hvilke muligheder og begrænsning er der for

Hvilke muligheder havde idræt?

elevernes og lærernes praksis, når der

Hvilke begrænsninger har bevægebåndet?

implementeres tyve minutters ”bevægebånd” hver

Hvilke begrænsninger havde idræt?

dag, i stedet for den obligatoriske 90 minutters

Kan de to overhovedet sammenlignes?

idrætsundervisning om ugen i 7.-9. klasse?

Hvordan ville det være, hvis der både var idræt og
bevægebånd på skolen?

Fremtid

Hvordan ser I idrætsundervisningen i fremtiden?

Hvilke(n) diskurs(er) gør sig gældende i folkeskolens

Hvordan ser I bevægebåndet i fremtiden?

idrætsfag anno 2012? Hvad kan et tyve minutters
”bevægebånd” være et tegn på for denne diskurs?
Hvor er vi på vej hen?
Tilbageblik

Har eleverne øget deres læring i de boglige fag?!

Hvilke muligheder og begrænsning er der for

Er målet opfyldt? Har det været en succes?
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elevernes og lærernes praksis, når der

Hvad gør I for at vide, at det sker, at eleverne bliver

implementeres tyve minutters ”bevægebånd” hver

bedre til at lære i de boglige fag?

dag, i stedet for den obligatoriske 90 minutters

Hvad skyldes det, hvis det er lykkedes?

idrætsundervisning om ugen i 7.-9. klasse?

Bevægebåndet? Modulændringen?
Hvordan har I tænkt jer at prøve målsætningen af?
Hvilke udfordringer har der været?
Har disse udfordringer ændret jeres syn på
bevægebåndet?

Side
124

Bevægelse og Bevægelse og idræt i folkeskolen
Et casestudie om ”bevægebåndet” – daglig bevægelse i skolen
Signe Asferg Andersen

A5 Personbeskrivelser, interviews
Idrætslærere
Idrætslærer 1, IL1: kvinde, 33 år, linjefag i idræt, underviser generelt i overbygningen, uddannet lærer i
2003
Idrætslærer 2, IL2: kvinde, 35 år, linjefag i idræt, underviser generelt primært på mellemtrinnet, 9 års
erfaring som lærer
Idrætslærer 3, IL3: mand, linjefag i idræt, underviser generelt i overbygningen, uddannet lærer i 1977
Idrætslærer 4, IL4: mand, 45 år, ikke linjefag, underviser i idræt, underviser generelt mellemtrin og
overbygning, uddannet lærer i 2008, har ellers erhvervserfaring

Ikke-idrætslærere
Lærer 1, LÆ1: kvinde, underviser i overbygningen, dansk, hjemkundskab, kristendom og biologi, uddannet
lærer i 2004
Lærer 2, LÆ2: kvinde, underviser i indskolingen i dansk og kristendom, har udskolingen i tysk, uddannet
lærer i 2004
Lærer 3, LÆ3: mand, underviser i overbygningen, fysisk, matematik, engelsk og tysk, uddannet lærer i 2004
Lærer 4, LÆ4: kvinde, underviser overbygningen (ikke interviewet, men omtalt i andre interviews)

Ledelse
Leder 1, LE1: mand, været i ledelsen siden 1997, linjefag i idræt, uddannet lærer i 1985, har undervist i
matematik, idræt, samfundsfag, historie og svømning, har en diplomuddannelse i ledelse
Leder 2, LE2: kvinde, været i ledelsen siden 2000, linjefag i idræt, har undervist alle årgange i idræt, engelsk,
matematik, svømning, dansk, natur/teknik, har grunduddannelse og spotuddannelser i ledelse
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Elever
Elev 1, E1: pige, 14 år, går til taekwondo
Elev 2, E2: pige, 14 år, går til fodbold
Elev 3, E3: pige, 13 år, går ikke til noget
Elev 4, E4: dreng, 14 år, går til håndbold
Elev 5, E5: dreng, 14 år, går til fodbold
Elev 6, E6: dreng, 13 år, går til fodbold og køre lidt mountainbike
Elev 7, E7: drenge, 15 år, spiller fodbold (går ikke til det) og arbejder i fritiden
Elev 8, E8: dreng, 15 år, går i fitness, løber nogle gange, hugger brænde
Elev 9, E9: dreng, 15 år, går til cykling
Elev 10, E10: pige, 14 år, går til gymnastik, håndbold og fodbold
Elev 11, E11: pige, 16 år, gør rent hos en familie i fritiden
Elev 12, E12: pige, 15 år, går ikke til noget
Elev 13, E13: dreng, 14 år, går til fodbold
Elev 14, E14: dreng, 14 år, går til elitefodbold
Elev 15, E15: dreng, 14 år, går til bueskydning, cykler og styrketræner
Elev 16, E16: pige, 15 år, går til håndbold, kan lide at løbe en tur og cykle meget
Elev 17, E17: pige, 14 år, går til fodbold og håndbold
Elev 18, E18: pige, 15 år, går til ridning
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A6 Artikel, citat Christine Antorini

Fysisk aktive børn og unge lærer bedre
[05.01.2012]

Indlæg af Christine Antorini i Århus Stiftstidende 5. januar 2012.

UNDERVISNING: I Århus Stiftstidende 2. januar skriver formand for Danmarks Idræts-Forbund
Niels Nygaard under overskriften »Fysisk aktivitet gør børnene klogere«, at daglig fysisk udfoldelse
betyder meget for børns indlæring.
Det er et vigtigt budskab, som jeg vil bringe med mig i den kommende tids drøftelser om, hvordan
vi sikrer en fagligt stærk folkeskole for alle. Jeg har også et godt samarbejde med kulturminister
Uffe Elbæk om, hvordan vi kan støtte idræt og bevægelse - også i skolen Vi ved, at de
sundhedsmæssige gevinster ved daglig fysisk aktivitet og motion betyder meget for børns helbred
og trivsel -både nu og senere i livet. Idræt, sport og leg spiller en væsentlig rolle, når børn skal
udvikle alsidige kompetencer og evner til at indgå i sociale fællesskaber.
Idrætsundervisningen i folkeskolen handler om langt mere end blot at få pulsen op. Det handler
også om holdsport og fællesskab.
Det handler om konkurrence, fairplay og tolerance -alt sammen væsentlige værdier.
Rigtig mange daginstitutioner, SFO'er og skoler har de senere år arbejdet målrettet med at
integrere idræt og fysisk aktivitet i børnenes hverdag. Og der er mange gode erfaringer at bygge
videre på.
Også på erhvervsskolerne er der spændende forsøg med idræt, boksning, fitness og andre typer af
fysisk udfoldelse, som har vist overbevisende resultater med at fastholde også frafaldstruede
elever, så de gennemfører deres erhvervsuddannelse Vi arbejder for et bredt samarbejde på
skoleområdet, og det er dejligt, at Danmarks Idræts-Forbund vil være med.
Jeg vil i det nye år invitere blandt andre idrætsforeningerne til en snak om, hvordan vi fremadrettet
kan arbejde med at udvikle en ny strategi rettet mod børn og unge, så de bliver mere fysisk aktive
også direkte i skolerne.
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A7 Artikel, citat Dorte Lange
on. 22. aug. 2012 kl. 12:26

Antorini vil gøre eleverne mere aktive i skolen
Christine Antorini søsætter i dag et projekt, der skal give mere aktivitet i skoler og dagtilbud. Hun
vil gerne indsamle gode erfaringer, så de kan deles med andre skoler.
Af: Maria Becher Trier

I dag mødes Christine Antorini med 29 organisationer for at se på,
hvordan børn bliver mere fysisk aktive i skolen og dagtilbud.
Næstformand i DLF Dorte Lange ser gerne mere fysisk aktivitet i skolen,
men ønsker ikke, det går ud over faget idræt.
Projektet Læring og bevægelse søsættes i dag, når børne- og undervisningsminister Christine Antorini
mødes med blandt andre idrætsorganisationer, lærer- og pædagogorganisationer, elev- og
forældreorganisationer og arbejdsmarkedets parter. Alle er indbudt for at komme til ideer til projektet.
"Fysisk aktivitet for børn handler ikke kun om at springe over buk i gymnastiksalen. Det er også
orienteringsløb med opgaver i dansk, at bygge tårn i matematik og aktive pauser - altså bevægelse i
andre timer end blot idræt. Det er der mange lærere, ledere og pædagoger, der allerede er
opmærksomme på, fordi de ved, at der er en positiv sammenhæng mellem fysisk aktivitet og børns
evne til at lære. Og så er der en række sidegevinster som øget selvværd hos børnene, mindre
mobning, bedre sociale kompetencer og mere motivation", siger Christine Antorini.
DLF: Mere fysisk aktivitet er en god idé
Næstformand i DLF Dorte Lange mener, at ministeriet har fat i en rigtig god idé. Hun understreger, at
mange lærere bruger meget tid på at planlægge undervisningen, så fysisk aktivitet indgår - også i
eksempelvis dansk og matematik.
"Der er ingen tvivl om, at bevægelse i undervisningen er en god idé. Når ministeren nu sætter et
projekt i gang er det vigtigt at huske, at der er forskel på fysisk aktivitet og faget idræt. Der må meget
gerne være mere fysisk aktivitet i skolen, men der skal også være idrætsundervisning", siger Dorte
Lange og fortæller, at idræt adskiller sig fra blot at spille fodbold eller lave atletik ved at være
organiseret, have et bredt dannelsesperspektiv og at inkludere alle elever. Hun glæder sig til at få mere
at vide om projektet til mødet kl. 13.00 i dag.
De bedste eksempler skal samles
Organisationerne skal i gang med at tænke på, hvilke gode eksempler , de kender til, og så skal
projektet ud i virkeligheden med forsøg på demonstrationsskoler og demonstrationsdagtilbud
Forsøgene vil tage udgangspunkt i, at gode erfaringer og såkaldt bedste praksis indsamles, og at disse
diskuteres og udvikles på et symposium i efteråret.
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"Projektet 'Læring i bevægelse' skal samle alle de gode erfaringer, der allerede er rundt omkring på
institutionerne, og samtidig skal vi skabe ny viden om, hvordan bevægelse kan blive en større del af
undervisningen. Mødet i dag med de mange organisationer skal få projektet godt fra start. Herefter vil
vi samle god praksis, som vi fremlægger og diskuterer i løbet efteråret. Når ideerne er på plads, skal vi
gennemføre forsøg på demonstrationsskoler og demonstrationsdagtilbud", siger Christine Antorini.
Forsøgene skal foregå i skoleåret 2013-14, hvorefter der skal effektmåles. Forsøgene udvælges på
baggrund af idrætsorganisationerne og skolernes/institutionernes beskrivelse af god praksis, som
præsenteres og diskuteres på et symposium i efteråret. Forsøgene vil herefter blive udviklet i
samarbejde med en evaluator, skoler og institutioner samt idrætsorganisationer. Projektet omfatter
dagtilbud, folkeskolen, gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser.
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A8 Diverse avisartikler
on. 25. jan. 2012 kl. 15:53

Vejle Kommune driver folkeskoler ulovligt
Dan Skjerning mener, at bruddet på folkeskoleloven har givet et bedre tilbud til eleverne.
Af: John Villy Olsen, Esben Christensen

To skoler i Vejle Kommune har siden august fungeret uden for lovens rammer.
Kommunen har givet skolerne lov til at lave forsøg med aldersintegreret
undervisning i hele skoleforløbet, selv om der ikke er givet dispensation til det.
Da elever og lærere mødte op på Ødsted Skole i Vejle Kommune efter sommerferien, så klasserne helt
anderledes ud. Nu bestod hver klasse af elever, der kom fra tre klassetrin, for eksempel fra 3., 4. og 5.
klassetrin, cirka otte elever fra hvert trin.
Omlægningen skyldes, at der ikke længere er lærere nok til de 19-20 klasser, der var tidligere. skolen
har været tosproget og har små 400 elever. Over tre år er pengeposen til skolen nemlig blevet næsten
fire millioner kroner mindre. Og skoleledelsen har derfor måttet nedlægge syv lærerstillinger og to
pædagogstillinger.
Ved at lave aldersintegrerede klasser i stedet for årgangsklasser er antallet af klasser kommet ned på
16, og så passer pengene.
Det eneste problem er, at det er ulovligt at lave aldersintegrerede klasse i hele skoleforløbet.
Kommunen har derfor søgt om dispensation til forsøg med aldersintegreret undervisning. Men den er
endnu ikke givet. Så faktisk driver såvel skoleledelse som lærere og kommune på sjette måned skole
uden for lovens rammer.
Formand for Børne- og Familieudvalget i kommunen Dan Skjerning (S) forsvarer sig med, at den
tidligere regering havde givet tilsagn om, at kommunen nok skulle få en dispensation.
"Da den tidligere regering var der, fik vi at vide, at det skulle vi ikke bekymre os om, det så fornuftigt
ud", siger Dan Skjerning .
Der blev bare ikke taget endelig beslutning, tiden gik, og skolen skulle planlægge skoleåret 2011/12, så
kniven var på struben, tilføjer han.
"Derfor sagde vi, at vi har en forventning, om at vi får en dispensation", siger Dan Skjerning. Og så gik
skolen i gang med omstrukturering af skolen til aldersintegreret skole.

Men det er jo ulovligt?
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"Ulovligheden i det er for mig ikke så stor. De kunne godt have ventet og så drevet skolen lovligt. Men
så ville de ikke have fået så meget undervisning ud af det, som de får i øjeblikket. Men jeg vedkender
mig, at vi ikke havde en blåstempling, da vi startede op i august", siger Dan Skjerning.
"Skulle man have drevet skolerne inden for lovens rammer, så havde man leveret et meget pauvert
skoletilbud. Og derfor glæder det mig egentlig, at man fra skolernes side rent faktisk har forstået og
formået at levere en skole med en merværdi, inden for den økonomi, vi nu har. Det synes jeg faktisk er
meget prisværdigt og de erfaringer, de får med det, skal vi da tage vider med os i vores
skoleudvikling", tilføjer han.
Der var kun en måde, som skolen kunne drives på inden for lovens rammer og på det givne budget,
fortæller skoleleder på Ødsted Skole Flemming Nielsen. Det var, at lade eleverne gå på kæmpehold på
35-40 elever i halvdelen af undervisningstiden, og så i årgangsklasser i den anden halvdel.
"Men det var ikke en mulighed inden i mit hoved. Det ville være urimeligt over for både børnene og
personalet, og der ville lyde et ramaskrig fra forældrene", siger Flemming Nielsen.
"Mit udgangspunkt er: Hvad kan vi gøre bedst pædagogisk med de økonomiske rammer, vi har? Hvis
det ikke kan lade sig gøre inden for lovens rammer, må vi søge om dispensation".
Politikerne gav grønt lys
Han henholder sig til, at kommunens politikere gav grønt lys og sagde, at de ville tage ansvaret for, at
skolen kunne gå i gang med forsøget, selv om dispensationen endnu ikke var givet.
Tillidsrepræsentant på Ødsted Skole Henrik Skotte har det ikke godt med, at skolen befinder sig uden
for loven.
"Det har jeg det rigtig dårligt med. Som skole kan vi indirekte blive foregangsskole for besparelser - når
det kan gå for os, så kan det også gå andre steder. Det er jeg da ked af, specielt når det ikke er inden
for rammerne af folkeskoleloven", siger han.
Han mener, at kommunen må være forpligtet på at give skolerne en økonomi, så de kan leve op til
folkeskoleloven. Også Smidstrup-Skærup Skole har fra august haft aldersintegrerede klasser i hele
skoleforløbet.
Udvalgsformanden såvel som skolelederen mener i øvrigt, at økonomi- og indenrigsminister Margrethe
Vestager gav en administrativ godkendelse af forsøgene. Men dels blev den givet med forbehold, dels
har Børne- og Undervisningsministeriet ikke færdigbehandlet ansøgningen endnu og givet sin
godkendelse.
Folkeskolen nummer 04, der udkommer den 23. februar har et stort tema om skolerne i Vejle.
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Antorini: Vejle-forsøg er ikke i orden
Det er ikke i orden, lyder beskeden fra børne- og undervisningsministeren
Af: John Villy Olsen

To skoler i Vejle Kommune har siden august gennemført aldersintegreret
undervisning i hele skoleforløbet uden at have fået dispensation fra
undervisningsministeriet. Skolerne har gjort det for at få økonomien til at hænge
sammen, men får nu ministeriet på nakken.
Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen under Ministeriet for Børn og Undervisning retter på baggrund af en
artikel på folkeskolen.dk henvendelse til to skoler i Vejle Kommune, Ødsted Skole og SmidstrupSkærup Skole. De skal redegøre for de forsøg med aldersintereret undervisning, de har sat i gang uden
tilladelse.
"Det er naturligvis ikke i orden at tage fat på en række forsøg, uden der er givet tilladelse til det", siger
børne- og undervisningsminister Christine Antorini.
Skolerne har opløst de almindelige årgangsklasser og i stedet dannet aldersintegrerede klasser. På
Østed Skole går elever fra tre årgange på samme hold og på Smidstrup-Skærup skole er det elever fra
to årgange, der undervises sammen.

Folkeskolen nr. 4 bringer et tema om skolevæsenet i Vejle.
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Endnu en Vejle-skole drives ulovligt
"Jeg skal selvfølgelig overholde regler og love, det vil jeg jo også have, at andre gør", siger
skoleleder Villy Raahauge, der på grund af manglende dispensationer driver skole udenfor
skoleloven.
Af: John Villy Olsen, Esben Christensen

Siden august har Egtved Skole arbejdet uden for folkeskolens rammer. "Vi fik fuld
opbakning fra kommunens politikere til at gøre det her, og hvis vi ikke havde fået
det, ville jeg aldrig have gjort det", siger skoleleder Villy Raahauge.
Folkeskolen.dk har tidligere afsløret, at Ødsted Skole og Smidstrup Skærup Skole drives ulovligt. De to
skoler fra Vejle Kommune har lavet vidtgående forsøg uden at få dispensation fra folkeskoleloven. Og
det har fået en påtale fra ministeren.
"Det er naturligvis ikke i orden at tage fat på en række forsøg, uden der er givet tilladelse til det", har
børne- og undervisningsminister Christine Antorini udtalt til folkeskolen.dk.
Men Folkeskolen.dk kan nu afsløre, at de to skoler ikke er de eneste skoler i Vejle, der drives ulovligt.
Egtved Skole har søgt dispensation fra tre områder, og ligesom de to andre skoler er Egved Skole
begyndt på den nye praksis uden at have fået dispensation.
EGTVED SKOLES ANSØGNINGER:

- I stedet for at lave idræt i udskolingen har Egtved Skole søgt om, at lave bevægelsesbånd på 20 minutter
hver dag i udskolingen i stedet for at have idræt. Derfor når eleverne ikke de trinmål, der gælder for faget
idræt.
- Fleksibel holddannelse, så børnene er på et fast hold, men at der skal være mulighed for holddannelse
udover de 50 procent, som skoleloven tillader.
- En ny afvikling af folkeskolens afgangsprøve inden for fagene kristendom, biologi, geografi, historie og
samfundsfag. Eleverne får eksempelvis seks timer historie om ugen i 12 uger, og får dermed deres årsnorm
dækket på kort tid, og testet i løbet af de 12 uger og ikke op til folkeskolens afgangsprøve i juni.
To positive ministre
Skoleleder på Egtved Skole, Villy Raahauge, er godt klar over, at det er et problem, at skolen ikke
holder sig inden for folkeskolelovens rammer.
"Vi har hele tiden været overbevist om, at det var et spørgsmål om tid, men vi har ikke fået den
endelige godkendelse endnu, og det er jeg ked af og træt af", siger Villy Raahauge til folkeskolen.dk.
Han forklarer, at det på Egtved Skole ikke drejer sig om besparelser, men om skoleudvikling.
Dispensationenerne har fået positive tilbagemeldelser fra både Troels Lund Poulsen og Tina
Nedergaard, men de er ikke blevet formelt godkendt af Børne- og Undervisningsministeriet.
"Vi har arbejdet over et år med at udvikle det her projekt, det er et lærerdrevetprojekt, ikke et
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lederprojekt. Derfor gør det ondt, når vi ikke får den dispensation, som vi havde håbet på", siger Villy
Raahauge.
Ikke konsekvenser for lærerne
Han har hele vejen igennem fået støtte fra politikere og forvaltningen i Vejle.
"Vi fik fuld opbakning fra kommunens politikere til at gøre det her, og hvis vi ikke havde fået det, ville
jeg aldrig have gjort det", siger Villy Raahauge.
Hanne Mols, der er tillidsmand på Egtved Skole, har i løbet af skoleåret sikret sig, at bruddet på
skoleloven ikke bliver et problem for lærerne. Hun har derudover holdt snor i
dispensationsansøgningen.
"Jeg har været inde og spørge adskillige gange, men vores leder har hele tiden fået at vide fra
skolechefen og forvaltningen, at han bare skulle fortsætte", siger Hanne Mols til folkeskolen.dk.
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Ulovlig skolegang godkendt
Af John Sundstrøm

Syv måneders ulovlig undervisning på en række skoler i Vejle Kommune er nu gjort
lovlig. Undervisnings-minister Christine Antorini har godkendt undervisningen som
et forsøg, fordi Vejle er en såkaldt frikommune.
Det gælder blandt andet for eleverne på Egtved Skole, der siden sommerferien er blevet undervist på tværs
af årgange i fælles lokaler - selvom det er i strid med loven.

Tre timers lektion
De traditionelle gamle klasser med lektioner på 45 minutter er væk. Alle elever på en årgang er en gruppe
med to-tre lærere, og i løbet af dagen bliver de delt op i hold. Lektionerne varer tre timer ad gangen, og det
giver tid til fordybelse.
De lange undervisningsforløb bliver hver dag brudt op af 20 minutters fysisk aktivitet, for at få ilt til hjernen.
Det har erstattet de traditionelle idrætstimer.
Danmarks Lærerforening har kritiseret forsøgene og siger, de giver en dårligere undervisning.
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Idrætslærere: Idræt er ikke bare motion
Selvom man får motion af at dyrke idræt er faget mere end bare bevægelse, fortæller formanden
for idrætslærerforeningen. (Arkivfoto)
Af: Esben Christensen

Idræts gavnlige effekt på læringen i de øvrige fag bliver en del af regeringens
folkeskoleudspil til efteråret. Men idrætslærerne understreger, at idræt er et fag
med egne mål.
Kan idræt hjælpe til at løfte fag som dansk og matematik? Det spørgsmål stiller Dansk Folkepartis
idrætsordfører Karin Nødgaard.
"Vi har en minister, der siger, at vi skal hæve fagligheden i matematik og dansk, og så ville jeg
undersøge, om ministeren var opmærksom på, at idræt kan løfte andre fag som matematik og dansk.
Vi er interesserede i det her, fordi man ved, at flere minutters idræt er godt både for indlæring og
sundhed", siger Karin Nødgaard, der selv er idrætslærer, til folkeskolen.dk.
I ministerens svar på paragraf 20-spørgsmålet, fortæller hun, at hun er opmærksom på idræts gavnlige
effekt i forhold til indlæring, og at hun vil have det med i overvejelserne for styrkelsen af dansk og
matematik. Hvorefter hun fortæller, at: "Konkrete initiativer vil fremgå af det folkeskoleudspil, som
regeringen forventer at offentliggøre i efteråret 2012."
Ikke bare bevægelse
Som en del af frikommuneforsøget i Vejle har Egtved skole fået lov til ikke at have obligatorisk idræt i
udskolingen. Til gengæld har skolen et bevægelsesbånd, så alle elever får motion hver dag. Men skolen
lever ikke op til målene for faget. I det lys siger formanden for Dansk Idrætslærerforening, Trine
Lausen Lund, at det vigtigt at fastholde, at idræt som fag er et mål i sig selv.
"Idræt har kvaliteter i sig selv. Det gavner de andre fag, men det kan ikke afløses af 20 minutters
motion om dagen. Idræt er ikke bare motion, selvom man kan få motion ved at dyrke idræt. Man lærer
noget af idrætsfaget, man lærer ikke ved at have 20 minutters bevægelse", siger Trine Lausen Lund til
folkeskolen.dk.
Højere status
Hun understreger, at idræt er et selvstændigt fag med egne mål, og fortæller, at foreningen arbejder
for at højne fagets status.
"Vi kæmper for at få karakterer i idræt, fordi det er det eneste, der i dagens Danmark vil kunne skabe
status om faget", siger Trine Lausen Lund.
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Idrætsfaget må ikke droppes
Debat
Af: Niels Nygaard
I Danmarks Idræts-Forbund følger vi med stor interesse Vejle Kommunes netop godkendte
frikommuneforsøg »Skolen i bevægelse«.
De overordnede gode intentioner om at øge elevernes fysiske aktivitet i folkeskolen kan vi kun bakke
op om. Men vi er ikke helt enige i fremgangsmåden.
Frikommuneforsøget i Vejle Kommune indeholder nogle interessante, men også bekymrende aspekter
for udviklingen af idrætsfaget. På Egtved Skole vil man eksempelvis afskaffe det obligatoriske idrætsfag
i 8.-9. klasse og i stedet indføre 20 minutters daglig fysisk aktivitet for eleverne. Derudover vil man
droppe »feedbacken« til eleverne ved at afskaffe den nuværende udtalelse i idrætsfaget.
Vi mener, at det er helt rigtigt at sikre elevernes daglige fysiske aktivitet for derved at sikre engagerede
og læringsparate elever i alle fag, og derfor synes vi, de 20 daglige minutters fysisk aktivitet er et rigtig
godt initiativ. Men afskaffelsen af idrætsfaget generelt og udtalelsen på 9. klassetrin er en udvikling, vi i
Danmarks Idræts-Forbund ser med bekymring på.
Vi har et stærkt fokus på den idrætsfaglige læring og værdi, der ligger i moduler af længere varighed.
Tyveminuttersmoduler kan ikke erstatte dette.
Idrætsfaget bør ikke reduceres til kun at fokusere på den (kortsigtede) effekt, som den fysiske aktivitet
har på elevernes umiddelbare fysiske sundhedstilstand. Det er en meget vigtig effekt ved idrætten,
men idrætsfaget skal også give eleverne en bred viden om idrætten som fagområde, øget
kropsbevidsthed, viden om idrættens mangfoldighed, og endelig skal idrætsfaget være med til at
grundlægge nogle gode idrætsvaner, som børnene tager med sig videre i livet. Det kan 20 minutters
daglig fysisk aktivitet ikke.
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Antorini vil gøre eleverne mere aktive i skolen
Christine Antorini søsætter i dag et projekt, der skal give mere aktivitet i skoler og dagtilbud. Hun
vil gerne indsamle gode erfaringer, så de kan deles med andre skoler.
Af: Maria Becher Trier

I dag mødes Christine Antorini med 29 organisationer for at se på, hvordan børn
bliver mere fysisk aktive i skolen og dagtilbud. Næstformand i DLF Dorte Lange ser
gerne mere fysisk aktivitet i skolen, men ønsker ikke, det går ud over faget idræt.
Projektet Læring og bevægelse søsættes i dag, når børne- og undervisningsminister Christine Antorini
mødes med blandt andre idrætsorganisationer, lærer- og pædagogorganisationer, elev- og
forældreorganisationer og arbejdsmarkedets parter. Alle er indbudt for at komme til ideer til projektet.
"Fysisk aktivitet for børn handler ikke kun om at springe over buk i gymnastiksalen. Det er også
orienteringsløb med opgaver i dansk, at bygge tårn i matematik og aktive pauser - altså bevægelse i
andre timer end blot idræt. Det er der mange lærere, ledere og pædagoger, der allerede er
opmærksomme på, fordi de ved, at der er en positiv sammenhæng mellem fysisk aktivitet og børns
evne til at lære. Og så er der en række sidegevinster som øget selvværd hos børnene, mindre
mobning, bedre sociale kompetencer og mere motivation", siger Christine Antorini.
DLF: Mere fysisk aktivitet er en god idé
Næstformand i DLF Dorte Lange mener, at ministeriet har fat i en rigtig god idé. Hun understreger, at
mange lærere bruger meget tid på at planlægge undervisningen, så fysisk aktivitet indgår - også i
eksempelvis dansk og matematik.
"Der er ingen tvivl om, at bevægelse i undervisningen er en god idé. Når ministeren nu sætter et
projekt i gang er det vigtigt at huske, at der er forskel på fysisk aktivitet og faget idræt. Der må meget
gerne være mere fysisk aktivitet i skolen, men der skal også være idrætsundervisning", siger Dorte
Lange og fortæller, at idræt adskiller sig fra blot at spille fodbold eller lave atletik ved at være
organiseret, have et bredt dannelsesperspektiv og at inkludere alle elever. Hun glæder sig til at få mere
at vide om projektet til mødet kl. 13.00 i dag.
De bedste eksempler skal samles
Organisationerne skal i gang med at tænke på, hvilke gode eksempler , de kender til, og så skal
projektet ud i virkeligheden med forsøg på demonstrationsskoler og demonstrationsdagtilbud
Forsøgene vil tage udgangspunkt i, at gode erfaringer og såkaldt bedste praksis indsamles, og at disse
diskuteres og udvikles på et symposium i efteråret.
"Projektet 'Læring i bevægelse' skal samle alle de gode erfaringer, der allerede er rundt omkring på
institutionerne, og samtidig skal vi skabe ny viden om, hvordan bevægelse kan blive en større del af
undervisningen. Mødet i dag med de mange organisationer skal få projektet godt fra start. Herefter vil
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vi samle god praksis, som vi fremlægger og diskuterer i løbet efteråret. Når ideerne er på plads, skal vi
gennemføre forsøg på demonstrationsskoler og demonstrationsdagtilbud", siger Christine Antorini.
Forsøgene skal foregå i skoleåret 2013-14, hvorefter der skal effektmåles. Forsøgene udvælges på
baggrund af idrætsorganisationerne og skolernes/institutionernes beskrivelse af god praksis, som
præsenteres og diskuteres på et symposium i efteråret. Forsøgene vil herefter blive udviklet i
samarbejde med en evaluator, skoler og institutioner samt idrætsorganisationer. Projektet omfatter
dagtilbud, folkeskolen, gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser.
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Skole: Motion er vigtigere end idrætsfaglighed
På Egtved Skole ved Vejle har udskolingseleverne tyve minutters daglig motion i stedet for
idrætsundervisning. Det er ofte alternative motionsformer, som for eksempel at stå på waveboard
Af: Jennifer Jensen

Den normale idrætsundervisning er væk i udskolingen på Egtved Skole ved Vejle. I
stedet har eleverne tyve minutters motion hver dag. Selvom projektet går ud over
idrætsfagligheden, møder det stor tilfredshed på skolen.
Med et ordentligt skrald rammer wave-boardet skolegårdens asfalt. En af de mere modige drenge
forsøgte at hoppe med boardet, men vender det nu grinende rigtigt igen og sætter af sted mod de
opstillede kegler, som han med stor præcision zigzagger imellem. Imens står en gruppe piger to og to
og hjælper hinanden op på deres board, blot for få sekunder efter at hoppe forskrækket af igen med
høje hvin.
I skolegårdens modsatte ende danner multibanen ramme for en fodboldkamp af den allermest
afgørende slags - med håneretten og æren på spil. Spillerne på de to blandede pige- og drengehold
løber efter bolden med en entusiasme og indlevelse, der kunne få selv Morten Olsen til at hæve
øjenbrynene.
Efter tyve minutter med fuld fart i skolegården, ringer klokken. Men hverken wave-boardere eller
fodboldspillere begynder at trække ind mod skolen. Det er nemlig først nu, formiddagsfrikvarteret går i
gang.
Bevægebåndet smitter af på hele skolen
Som en del af frikommuneforsøgene har idrætsundervisning i udskolingen på Egtved Skole siden
skolestart sidste år været erstattet med et bevægebånd bestående af tyve minutters obligatorisk
motion hver dag.
Skolen har fået dispensation til, at udskolingseleverne ikke skal nå trin- og slutmålene i idræt, fordi der
på de tyve minutters bevægelsestid ikke er tid til at give en grundig instruktion i teknik.
Lene Bygebjerg-Hove er koordinator på bevægebåndet. Hun plejede at undervise i idræt i udskolingen
på skolen og var derfor meget opmærksom på faglighedsproblemet, da hun var med til at tilrettelægge
bevægebåndet.
"Vi var meget bevidste om, at fagligheden ville lide et knæk. Så man er som faglærer nødt til at
glemme sine egne ambitioner for faget. For et år siden var jeg kritisk omkring projektet, men nu
oplever jeg, hvor meget det giver igen til hele skolen. Eleverne er gladere og mere friske, og det
smitter af på de andre fag og hele stemningen på skolen", siger hun.
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Valgfriheden er vigtig
Bevægebåndet skal få flere elever til at dyrke motion. Især ved at give dem mulighed for selv at
bestemme, hvilken form for motion, de tyve minutter skal bruges på.
Mandag og fredag består bevægebåndet af en fast 2,5 kilometers gåtur for hele udskolingen. Tirsdag til
torsdag tilbyder skolen hver dag fire forskellige aktiviteter inden for genrerne boldspil, leg, dans og en
gåtur. Hver tredje uge skal eleverne vælge, hvilken aktivitet de vil have de efterfølgende tre uger.
Sportsgrenene varierer meget - fra boldspils rundbold og fodbold, til lege-genrens wave-board-kørsel
og forhindringsbaner samt zumba og standarddans.
Se elevernes reaktioner på bevægebåndet, aktiviteterne og den manglende idrætsundervisning her:
De inaktive elever er blevet aktive
Tre idrætslærere og to ikke-idrætslærere underviser på bevægebåndsaktiviteterne. De er enige om, at
bevægebåndet er en god ide.
"Der var rigtig mange inaktive elever før, som sad på bænken med forskellige undskyldninger. Ved
bevægebåndet deltager alle, og det er blevet fedt at bevæge sig. Eleverne har rigtig godt af at få et
skud motion hver dag, så jeg synes, det er okay, at fagligheden bliver skudt i baggrunden", siger
Steffen Mortensen, som udover bevægebåndet underviser i matematik og fysik og plejede at være
idrætslærer i udskolingen.
Idrætslærerforeningen: Det er ikke i orden
Hos Dansk Idrætslærerforening er Formand Trine Lausen Lund kritisk over for bevægebåndsprojektet
på Egtved Skole. Hun sammenligner bevægebåndet med et forlænget frikvarter, som ikke er i
nærheden af at give eleverne det samme som idræt.
"Idræt er meget mere end motion - faget har sine egne mål og værdier, og dem lærer man ikke
gennem tyve minutters daglig motion. Værdier som fairplay og samarbejde er væk. Idræt handler
ligesom alle andre fag om at lære, ikke bare om at gøre. Så jeg synes ikke, projektet på Egtved Skole
er i orden", siger hun.
Trine Lausen Lund synes desuden, det er forkert, at eleverne selv skal vælge sportsgrenene. Hun tror,
mange børn vælger aktiviteter fra, som de ikke kender, og på den måde lærer de også færre
sportsgrene at kende end andre.
Mere motivation og koncentration i undervisningen
Britt Bylov Olesen underviser i udskolingen på Egtved Skole i dansk, kristendom, hjemmekundskab og
biologi. Hun underviser også på bevægebåndet, for eksempel med gåturen og lette boldspil.
Hun synes, ordningen er en god måde at skabe noget luft imellem de boglige fag.
"Jeg kan mærke en tydelig forskel på eleverne før og efter bevægebåndet. De er mere motiverede,
mere koncentrerede og friskere, når de kommer ind i klasserne efter bevægebåndet", siger hun.
Som et krav fra Ministeriet for Børn- og Undervisning tilbyder skolen i stedet for den obligatoriske
idrætsundervisning to forskellige idrætsorienterede valgfag, som cirka en tredjedel af
udskolingseleverne har meldt sig på.
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